Aan de gemeenteraadsleden
Francis Stijnen, schepen
Hannes Anaf, schepen
Jan Van Rompuy, commissiesecretaris
Stan Van Hees, jeugddienst
Fam Van den Bosche, jeugddienst
Laure Aerts, sportdienst
Pers

uw kenmerk
telefoonnummer
014 44 33 42

ons kenmerk
Commissie 2
faxnummer
014 43 92 75

contactpersoon
Jan Van Rompuy
e-mail
jan.vanrompuy@turnhout.be

datum
vrijdag 17 augustus 2018

Commissie 2
Geachte mevrouw
Geachte heer
Wij nodigen u vriendelijk uit op de vergadering van commissie 2. Deze vindt plaats op donderdag 23
augustus 2018 om 19:30 uur in zaal ’t Hert van het Stadskantoor.
Agenda:
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Project: “Turnhout adopteert het Icarusblauwtje”
- Tussentijds rapport project ‘In de Sjakos’
- Futur: reglement / tariefzetting keuken en stavaza capaciteitsuitbreiding
- Toewijzing gebruik delen tennispaviljoen Parklaan
- Vraag van raadslid Paul Moelans:
Het voetbalterrein in het stadsparkstadion verkeert in erbarmelijke staat. Niet alleen de droogte maar
ook de talrijke oneffenheden en konijnenpijpen zorgen ervoor dat het terrein nog amper bespeelbaar
is.
Hierbij toch enkele vragen :
- Waarom werd er geen degelijk onderhoud op het terrein uitgevoerd? Hoe gaat men dit in de toekomst
vermijden?
- Waarom werd er nooit een put gestoken om het terrein te besproeien?
- Zal er met de club een regeling worden getroffen voor het gemis aan inkomsten door het verplaatsen
van wedstrijden?
- Vraag van raadslid Pierre Gladiné:
Op 3 augustus stelde Natuurpunt vast dat er ernstige beschadigingen hadden plaatsgevonden aan het
natuurgebied Dombergheide. Natuurpunt wees onmiddellijk naar een landbouwbedrijf dat een
aanpalend perceel in beheer heeft als verantwoordelijke voor de aangerichte schade. Dit perceel zou
bovendien eigendom zijn van de stad Turnhout.
Graag had ik vernomen welke maatregelen het stadsbestuur heeft genomen na de kennisname van de
beschadigingen aangericht aan het natuurgebied.
Werd de betrokken landbouwer door het stadsbestuur formeel aangesproken over de aangerichte
schade?
Werd er door het stadsbestuur klacht neergelegd?
Zal dit voorval aanleiding geven tot een aanpassing of verbreking van de overeenkomst om dit perceel
ter beschikking te stellen?

- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia
Met vriendelijke groeten
Stef Breugelmans
Commissievoorzitter

