Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN
D.D. 25 JUNI 2018

PUNT I

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de gemeenteraad van 28 mei 2018,
zodat deze als goedgekeurd (artikel 33 van het Gemeentedecreet) worden
beschouwd.
2. HAVENBEDRIJF GENT NV VAN PUBLIEK RECHT:
a. Gewone algemene vergadering dd. 28 juni 2018: goedkeuring agenda en
mandatering vertegenwoordiger.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten
van de agenda van de gewone algemene vergadering van Havenbedrijf Gent op
donderdag 28 juni 2018:
1. Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 20 juni 2017 – Goedkeuring
2. Kennisname van het financieel jaarverslag van de raad van bestuur voor
het boekjaar afgesloten per 31/12/2017
3. Kennisname van het controleverslag van de commissaris
4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2017
5. Bestemming van het resultaat – winstuitkering in aandelen
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor voor het
boekjaar 2017
7. Bijzondere kwijting wegens niet naleving van de termijnen voorzien in de
artikelen 92, 98 en 552 van het Wetboek van Vennootschappen in verband
met de datum van de AV
8. Aanstelling van de bedrijfsrevisor voor de periode 2018-2020
De heer Martin Acke, schepen, wonende Leegstraat 156/A te 9060 Zelzate wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone algemene
vergadering van Havenbedrijf Gent dd. 28 juni 2018 en wordt gevolmachtigd in
naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen,
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in
het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
b. Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28 juni 2018: goedkeuring agenda en
mandatering vertegenwoordiger.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten
van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Havenbedrijf Gent
op donderdag 28 juni 2018:
1. Kennisname verslag Raad van Bestuur art. 560 W. Venn.
2. Wijziging van de rechten en plichten die verbonden zijn aan de klassen
van aandelen en met name de opheffing van alle bestaande categorieën van
aandelen A, A1, A2, A3 en B met de daaraan verbonden rechten en plichten
3. Wijziging van artikel 10 van de statuten – met onmiddellijke uitwerking
teneinde een uitzondering in te voegen in de toegelaten rechtspersonen
die aandeelhouder van de vennootschap kunnen zijn

4. Aanname van een integraal nieuwe versie van de statuten, onder de
opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de navolgende
inbrengen in North Sea Port SE (hierna de ‘Inbrengen’)
i.
ii.

Inbreng van de aandelen van de vennootschap door de aandeelhouders
van de vennootschap; en
Inbreng van de aandelen van Zeeland Seaports NV door de
aandeelhouders van Zeeland Seaports NV.

5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders voor de periode tot aan hun ontslag
– onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen
6. Voorlopige kwijting aan de ontslagen bestuurders voor de periode tot aan
hun ontslag – onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen
7. Vaststelling van de opheffing van het directiecomité ingevolge
statutenwijziging en mandaatbeëindiging van rechtswege van de leden van
het directiecomité – onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen
8. Machtiging aan een bestuurder tot het ondertekenen van het proces-verbaal
houdende de vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende
voorwaarde van de voormelde agendapunten
9. Machtiging inzake administratieve formaliteiten
De heer Martin Acke, schepen, wonende Leegstraat 156/A te 9060 Zelzate wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de buitengewone algemene
vergaderingen van Havenbedrijf Gent dd. 28 juni 2018 en wordt gevolmachtigd
in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
c. Dag van de Completion dd. 29 juni 2018: goedkeuring dossier.
− De gemeenteraad neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur van Havenbedrijf Gent NV van publiek recht overeenkomstig artikel
560 van het Wetboek van vennootschappen inzake de opheffing van de
bestaande categorieën van aandelen en keurt de wijziging van de rechten
en plichten die verbonden zijn aan de klassen van aandelen en met name de
opheffing van alle bestaande categorieën van aandelen A, A1, A2, A3 en B
met de daaraan verbonden rechten en plichten, goed.
− De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten van het Havenbedrijf
Gent NV van publiek recht goed, met dien verstande dat (i) de wijziging
van artikel 10 onmiddellijk uitwerking zal kennen op het ogenblik van de
buitengewone algemene vergadering (teneinde een uitzondering in te voegen
in de toegelaten rechtspersonen die aandeelhouder van de vennootschap
kunnen zijn), en (ii) alle overige wijzigingen aan de statuten maar
worden aangenomen onder de opschortende voorwaarde van de
verwezenlijking van de navolgende inbrengen in North Sea Port SE (hierna
de “Inbrengen”):
o inbreng van de aandelen van het Havenbedrijf Gent NV van publiek
recht door de aandeelhouders van de vennootschap; en
o inbreng van de aandelen van Zeeland Seaports NV door de
aandeelhouders van Zeeland Seaports NV.
− De gemeenteraad stelt vast dat het directiecomité van het Havenbedrijf
Gent NV van publiek recht ingevolge statutenwijziging wordt opgeheven en
het mandaat van de leden van het directiecomité van rechtswege wordt
beëindigd - onder de opschortende voorwaarde van de Inbrengen.
− De gemeenteraad keurt het voorgestelde ontslag en de (her)benoeming
bestuurders van het Havenbedrijf Gent NV van publiek recht goed, onder de
opschortende voorwaarde en met ingang op het ogenblik van de Inbrengen,
ingevolge waarvan (i) het mandaat van de huidige leden van de raad van
bestuur, met uitzondering van de heer Daan Schalck (gedelegeerd
bestuurder), wordt beëindigd (ii) de heer Jan Lagasse (CEO ZSP) wordt
benoemd tot bestuurder van Havenbedrijf Gent NV van publiek recht voor

−

−

−

−

−

−

−

−

een hernieuwbare periode van maximaal 6 jaar, en (iii) de heer Daan
Schalck voor een nieuwe periode van maximaal 6 jaar wordt herbenoemd.
De gemeenteraad stemt in met de voorlopige kwijting aan de betrokken
bestuurders voor de periode tot aan hun ontslag c.q. herbenoeming - onder
de opschortende voorwaarde van de Inbrengen.
De gemeenteraad stemt in met de bijzondere machtiging van een bestuurder
van het Havenbedrijf Gent NV van publiek recht tot het ondertekenen van
het proces-verbaal houdende de vaststelling van de verwezenlijking van de
opschortende voorwaarde houdende de Inbrengen.
De gemeenteraad stemt in met de bijzondere machtiging aan een bestuurder
vanwege de buitengewone algemene vergadering om over te gaan tot het
vervullen van de nodige administratieve formaliteiten in uitvoering van
de besluiten van de buitengewone algemene vergadering.
De gemeenteraad keurt het ontwerp van addendum bij de fusieovereenkomst,
inclusief als bijlage gevoegde wijzigingen aan de statuten van North Sea
Port SE en aan de aandeelhoudersovereenkomst, goed, zoals gevoegd in de
bijlagen die integraal deel uitmaken van deze beslissing.
De gemeenteraad neemt akte van de vervulling van de opschortende
voorwaarden voorzien in artikel 6 van de fusieovereenkomst, alsook van de
gedeeltelijke afstand van de opschortende voorwaarde voorzien in artikel
6.1.1. (c) van de fusieovereenkomst, een en ander zoals voorzien in het
addendum bij de fusieovereenkomst en stemmen hier voor zover als nodig
mee in.
De gemeenteraad neemt akte van de voordrachten van de kandidaat-leden van
het toezichthoudend orgaan die door Havenbedrijf Gent nv van publiek
recht worden gedaan met oog op de benoeming op de algemene vergadering
van North Sea Port SE.
Het gemeentebestuur van Zelzate zal zich op Completion rechtsgeldig laten
vertegenwoordigen door personen die daartoe decretaal zijn gemachtigd,
zijnde de heer Guy Verbuyst, algemeen directeur, en de heer Martin Acke,
voorzitter gemeenteraad en dit met oog op de ondertekening van de nodige
fusiedocumenten en overeenkomsten die verder uitvoering geven aan de
fusieovereenkomst.
Na Completion zal een gemeenteraadsbesluit genomen worden voor de
aanduiding van vertegenwoordigers van de Gemeente Zelzate in de algemene
vergadering van North Sea Port SE.

3. ZEFIER CVBA - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 28 JUNI 2018 – AANDUIDEN
VOLMACHTHOUDER.
De gemeenteraad hecht, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn
gevoegd, zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de
dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni
2018, zijnde:
−
−
−
−
−

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten
van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor
de gemeenten van Gaselwest DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor
de Energievoorziening in het Antwerpse DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris
van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en OostVlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale
voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;
Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

De heer Claudio Rizzo, gemeenteraadslid, wonende Sint-Sebastiaanstraat 32, 9060
Zelzate wordt aangeduid als volmachthouder van de gemeente om deel te nemen aan
de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018.
Voornoemde volmachthouder kan in naam en voor rekening van de gemeente:
−
−

−

−

Deelnemen aan alle beraadslagingen van de algemene vergadering, stemmen over
de agendapunten, amendementen aannemen of verwerpen en amendementen
indienen;
verklaren (i) afstand te doen van de toepasselijke
bijeenroepingsformaliteiten en –termijnen, (ii) afstand te doen van de
mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van de besluiten van de algemene
vergadering wegens een eventueel vormgebrek en (iii) bereid te zijn om over
de agenda van de algemene vergadering te beraadslagen en te beslissen;
te dien einde, alle processen-verbaal, aanwezigheidslijsten, overeenkomsten,
aktes, registers, volmachten, kennisgevingen, brieven, memoranda,
verklaringen, certificaten en alle overige documenten die nodig of nuttig
zouden zijn met betrekking tot de algemene vergadering, goedkeuren,
ondertekenen en uitvoeren, op de wijze die de (plaatsvervangende)
volmachthouder geschikt acht; en
in het algemeen, alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de
uitvoering van deze volmacht.

4. GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING – ALGEMENE VERGADERING DD. 27 JUNI 2018
– AANDUIDEN AFGEVAARDIGDE.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan volgende agendapunten van de algemene
vergadering van De Gemeentelijke Holding nv in vereffening dd. 27 juni 2018:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode
01.01.2017 tot en met 31.12.2017
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2017 tot en met
31.12.2017 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode
01.01.2017 tot en met 31.12.2017 inclusief beschrijving van de
vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet
kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over
de periode 01.01.2017 tot en met 31.12.2017
5. Vraagstelling
Wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de Algemene
Vergadering d.d. woensdag 27 juni 2018 om 14u00 te Bluepoint Brussels Business
Centre, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel: Frank Bruggeman, burgemeester,
wonende te Maurice Salzmannlaan 32 te 9060 Zelzate.
5. ZELZATE ZUID PRINCIPE VAN OVEREENKOMST MET BROEDERS VAN LIEFDE.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het afsluiten van een
gebruiksovereenkomst voor 20 jaar met de Broeders Van Liefde voor een netto
gebruiksvergoeding van 7.110€ per jaar voor op de percelen die kadastraal
gekend zijn als 2de afdeling sectie C, perceelnummers 443 , 441, 440 B , 439 B,
422 B, 444 K en met een totale oppervlakte van 71.100 m².
6. LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR 65-PLUSSERS - GOEDKEURING.
De gemeenteraad keurt het “lokaal toewijzingsreglement voor 65 plussers” goed.
Overeenkomstig de omzendbrief W/2014/01 betreffende de opmaak van een lokaal
toewijzingsreglement voor ouderen worden de nodige stukken overgemaakt aan het
Agentschap Wonen- Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid, Herman Teirlinckgebouw,
Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel en
lokaaltoewijzingsreglement@rwo.vlaanderen.be met de vraag om het reglement goed
te keuren.
7. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GIS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN – UITBREIDING.
De uitgebreide samenwerkingsovereenkomst inzake de terbeschikkingstelling van
een GIS-coördinator tussen het gemeentebestuur en het PIVA e-Gov van het
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd waarbij het aantal dagen
GIS-coördinator en GIS-operator wordt opgetrokken naar telkens 27 dagen per
kalenderjaar.
De samenwerkingsovereenkomst vangt aan per 1 juli 2018 en geldt voor een
periode van twee jaar waarbinnen de overeenkomst niet kan worden beëindigd.
De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van de GIS-coördinator en GISoperator bedraagt op jaarbasis forfaitair 20.794,86 € (vanaf 2019 jaarlijks
indexeerbaar) en dient per kwartaal à rato van één vierde van de jaarlijkse
kostprijs te worden betaald.
De uitgaven zijn voorzien in het op het exploitatiebudget 2018 op artikelnummer
6131002/060000.

8. JAARREKENING 2017 – GEMEENTE ZELZATE.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2017 van de gemeente Zelzate goed.
Kerncijfers:
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale
overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het
boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)

Jaarrekening
854.739
14.034.710
14.889.449
8.966.177

5.923.272
-350.615

A. Uitgaven
B. Ontvangsten

445.231
94.616

III. Andere (B-A)

21.632

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossingen van financiële
schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

1.064.163
1.064.163
1.064.163

1.085.795
975.000
110.795
110.795

525.756

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.758.605

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.284.360

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

4.284.360

AUTOFINANCIERINGSMARGE
I. Financieel draagvlak (A-B)

Jaarrekening
1.109.512

A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge (I-II)

14.889.449
13.779.937
14.034.710
254.772
1.208.141
953.368
254.772
-98.629

9. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGETWIJZIGING 2018.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van kerkfabriek SintLaurentius.
10. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS – BUDGETWIJZIGING 2018.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van kerkfabriek SintAntonius.
11. KERKFABRIEK SINT-LAURENTIUS – BUDGET 2019.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van kerkfabriek Sint-Laurentius.
12. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS – BUDGET 2019.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van kerkfabriek Sint-Antonius.
13. ONDERWIJS – PEDAGOGISCH PROJECT EN NIEUW SCHOOLLOGO.
Het pedagogisch project en nieuw schoollogo worden goedgekeurd.
14. PLAATSBEPALING TOEKOMSTIGE GEMEENTERAADSZITTINGEN.
De gemeenteraden zullen minstens tot de zitting van eind oktober in de raadzaal
van het gemeentehuis doorgaan.
Alhoewel de gemeenteraad het college niet kan verplichten om de
verbouwingswerken stil te leggen, roept de gemeenteraad het college op om dit
toch te doen.
De gemeenteraad roept op tot een grondige opkuis van de raadzaal en het
verwijderen van het werkmateriaal zodat de gemeenteraadszitting onder
aanvaardbare omstandigheden kan doorgaan.
15. VERDWIJNEN BANKAUTOMAAT ZELZATE WEST (PVDA+).
De gemeenteraad is het ermee eens dat de dienstverlening voor de burger
gegarandeerd moet blijven. Echter, het is niet de taak van elke afzonderlijke
gemeente om te voorzien in de exploitatie van bankautomaten aangezien dit
handenvol geld kost. Gemeenten moeten in deze denken aan samenwerken, maar ook
bovenlokaal dient er gezocht te worden naar een oplossing.
16. VOORSTEL TOT HET OPRICHTEN VAN EEN KINDERGEMEENTERAAD (SP.A).
De Zelzaatse scholen worden zo snel mogelijk betrokken en gesensibiliseerd.
In september of oktober legt de schepen van jeugd een concreet voorstel op
tafel m.b.t. de oprichting van een kindergemeenteraad.

17. MOTIE VOOR HET BEHOUD VAN DE WIJK KLEIN RUSLAND (PVDA+)
De PVDA+ fractie vindt het de taak van de gemeenteraad om, als
vertegenwoordigers van het volk, de bekommernissen van de inwoners van Klein
Rusland over te maken aan de Vlaamse regering en vraagt daarom de stemming over
volgende motie:
“De gemeenteraad van Zelzate roept de Vlaamse Regering op om snel een
voorkeursbesluit te nemen en om de wijk Klein Rusland te behouden
(voorkeursalternatieven 1 tot 4)”.
Schepen Marleen Maenhout, burgemeester Frank Bruggeman en schepen-voorzitter
Martin Acke zijn het er over eens dat het gemeentebestuur zich niet over deze
kwestie kan uitspreken. De gouverneur heeft in deze de leiding en heeft
uitdrukkelijk gevraagd om geen politiek te voeren over dit dossier.
Volgens de sp.a-fractie is de situatie in Klein Rusland onhoudbaar en zelfs
onleefbaar. De fractie pleit voor een oplossing op korte termijn: de bewoners
in de wijk hebben nood aan toekomstperspectief. Bij gebrek aan concrete,
becijferde voorstellen en een woonbeleidsplan wenst de fractie zich te
onthouden.
Raadslid Patricia De Meyer wenst zich niet uit te spreken over het dossier en
neemt bijgevolg niet deel aan de stemming.
De motie wordt niet aanvaard.
18. VERDWIJNEN LAATSTE GELDAUTOMAAT ZELZATE-WEST (SP.A).
Dit punt werd samen met agendapunt 15 behandeld.
19. KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen bij de documenten.
20. DOORGAAND VRACHTVERKEER OVER DE R4 IN ZELZATE-WEST (PVDA+).
De PVDA heeft volgende vragen en voorstellen:
1. De schepen van mobiliteit zou contact opnemen met AWV om de omleiding via
Rieme-Noord te bespreken. Vrachtwagens moeten gestimuleerd worden om deze
afslag te nemen en niet meer via Zelzate te rijden. Ook de aanpassing van de
borden op de R4 moet gebeuren. Wat zijn de resultaten hiervan?
Schepen-voorzitter Martin Acke: Er werd gesproken met AWV over de omleiding
via Rieme-Noord, waaruit blijkt dat dat er een evolutie is in de gedachten
voor de verkeersafwikkeling. Het was aanvankelijk de bedoeling om RiemeNoord te ontsluiten enkel en alleen via het nieuwe Hollands complex RiemeNoord. Dit zou echter negatieve aspecten hebben voor het verkeer komende
vanuit Sas van Gent of Terneuzen. Het verkeer zou op die manier verplicht
worden om via de R4 tussen twee woonwijken naar Rieme-Noord te rijden. Het
is beter dat verkeer onder het maaiveld langs de Beneluxlaan langs het
kanaal te laten doorrijden naar Rieme. Daar zijn nog geen definitieve
plannen rond, maar die mogelijkheid wordt onderzocht.
2. Eind 2017 stuurde de gemeenteraad op vraag van de PVDA+fractie een brief
naar AWV om de stopstreep aan het kruispunt op de brug (komende van de
Katte, richting Rieme) enkele meters naar achter te brengen om
dodehoekongevallen te vermijden. We hebben hier nog geen antwoord van
ontvangen. Welke stappen worden hier verder ondernomen?
Schepen-voorzitter Martin Acke: AWV heeft positief gereageerd op dit
voorstel. Echter dit is een kleine ingreep die momenteel niet prioritair is
voor AWV.
3. De telling registreerde ook de namen van vrachtwagens die passeerden. Wij
vragen dat de gemeente contact opneemt met deze bedrijven om hun chauffeurs
te vragen een andere route te nemen”.
Schepen-voorzitter Martin Acke: De resultaten van de telling kunnen
overgemaakt worden aan AWV zodat het agentschap vanuit hun studies

(eventueel) contact kan opnemen met de bedrijven. Dit zal veel meer impact
hebben.
21. MOGELIJKHEID VOOR NIET-BELGEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 (OP VERZOEK VAN FREDDY DE VILDER, JOHAN DE
JONGHE EN PATRICIA DE MEYER, RAADSLEDEN).
De niet-Belgische burgers worden per brief geïnformeerd over de mogelijkheden
waarover zij beschikken om deel te nemen aan de verkiezingen. In de brief moet
zeker staan dat de niet-Belgen zich vóór 1 augustus 2018 bij de gemeente moeten
laten registreren om hun kiesrecht te kunnen uitoefenen.
De brieven worden prioritair opgemaakt en verzonden.
22. MOTIE AAN DE FEDERALE REGERING BETREFFENDE HET VASTHOUDEN VAN KINDEREN IN
DE VS (PVDA+).
In de Verenigde Staten werden meerdere kinderen aan de grens tussen Mexico en
Texas momenteel onmenselijk vastgehouden. Zij werden gescheiden van hun ouders,
opgesloten in kooien en aan hun lot overgelaten. Amnesty International sprak
van foltering. In het belang van de kinderen, vraagt de gemeenteraad aan de
eerste minister Charles Michel en minister van buitenlandse zaken Didier
Reynders om een krachtig signaal te sturen vanuit de Belgische regering naar de
Verenigde Staten. De gemeenteraad keurt de praktijken ten zeerste af en eist
dat de nodige actie wordt ondernomen om deze onmenselijkheid te stoppen.
II GEHEIME ZITTING:
1. BESPREKING BRIEF SECUREX DD. 3 MEI 2018 BETREFFENDE “KENNISGAVE INDIENING
VERZOEK TOT FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE MET HOOFDZAKELIJK COLLECTIEF
KARAKTER”.(PVDA+)

Hoogachtend

Martin Acke
Voorzitter gemeenteraad

