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Commissie 3
Geachte mevrouw
Geachte heer
De digitale commissie vindt plaats op dinsdag 8 september 2020 om 19:30 uur.
Omwille van de coronacrisis zal dit een besloten commissie zijn.
De ppt die zal gebruikt worden, zal zo vlug mogelijk op de website geplaatst worden.
Agenda:
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Toetreding van gemeente Lille en stad Hoogstraten tot de bestaande UiTPAS Kempen-regio
(Beerse, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en Vosselaar)
- Aanpassing verdeling werkingssubsidies 2019-2020 sociaal culturele verenigingen &
kunstenverenigingen
- Ondergrondse afvalcontainers - Kasteelloop - deel 1
- Stand van zaken Stadsboerderij Zelfoogsttuin
- Relanceplan vrijetijdssector: reglement zomerkampen & krijtlijnen algemeen reglement
- Stand van zaken sportinfrastructuur dossiers
- Subsidiereglement financiële ondersteuning zomerkampen 2020
- Vraag van raadslid Luc Debondt:
Picknickbanken :
Problemen met hangjongeren in de Parkwijk. Diverse klachten zijn er al ingediend.
- Vraag van raadslid Rudy Elst:
Begin juni ontvingen we een mail van een lid van de stadsboerderij betreffende de werking van
de stadsboerderij en de concessieovereenkomst met De Troef.
Naar aanleiding van de brief wou het schepencollege meegeven dat er grondig zal onderzocht
worden of de concessievoorwaarden werden geschonden.
Werd dit onderzocht, werden hierin stappen ondernomen? Graag een stand van zaken.
- Vraag van raadslid Peter Roes:
Begin deze legislatuur zijn er grote beloftes uitgesproken dat er een nieuwe sporthal zou komen
in de stad. Bij eerdere vragen rond het dossier sporthal werd toen gezegd dat men nog geen
plannen had en men aan het bekijken was op welke locatie er een nieuwe sporthal zou komen.
Graag had ik van de schepen vernomen:
* zijn er intussen al plannen op welke locatie de nieuwe sporthal zal gebouwd worden ?
* zijn er intussen al ideeen en plannen hoe de sporthal er zal uitzien ?
* is er intussen geweten wanneer de sporthal er zou moeten staan ?
* en kan de schepen vertellen of de oude sporthal van de stad behouden blijft en/of welke
functie deze dan wel zal krijgen ?
- Punten agenda gemeenteraad

- Uit het college
Met vriendelijke groeten
Kurt Persegael
Commissievoorzitter

