VERSLAG

VERGADERING COMMISSIE 4
van woensdag 9 september 2020 om 19:30 uur

Aanwezig: Adriaensens Stijn – waarnemend voorzitter
Anaf Hannes, El Yakhloufi Achraf, van Dongen Savanah, De Busser Koen, Geys Mario , Roes Peter, Debondt
Luc, Voordeckers Bart, Schafraet Wout - raadsleden
Baeten Els, Boogers Marc - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Starckx Wannes - voorzitter
Van Lommel Reccino - raadslid
Waren eveneens aanwezig
Eddy Grooten – raadslid in vervanging van Reccino Van Lommel,
Jeff Dierckx – raadslid in vervanging van Wannes Starckx,
Rudy Elst – raadslid,
Dorine Stammen – directeur basisschool,
Greet De Clerck – directeur SAMWD,
Els Geudens – strategische cel,
Melanie Ryckaert – lokale economie,
Cedrick Heerman – ruimtelijke ordening,
Steven Mateusen – Wegen en riolen,
Karolien Van den Broeck – mobiliteit.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Luc Debondt deelt mee dat hij problemen had met zijn verbinding vorige commissie waardoor de klank niet
doorkwam. Hij heeft toen geprobeerd via de gsm maar ook dan was hij niet hoorbaar. Hij wil de toelichting, die hij
toen wilde geven maar niet verstaan werd omwille van ‘geen klank’, in het verslag opgenomen zien.
Waarnemend voorzitter Stijn Adriaensens merkt op dat in een verslag niets kan gezet worden wat uiteindelijk ook
niet gezegd is.
Luc Debondt deelt mee dat zijn fractie het verslag dan niet zal goedkeuren.
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd behalve door de TIM-fractie.
Basisschool: vernieuwde schoolreglement en vaststelling en aanwending van de omkadering voor
schooljaar 2020-2021
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Dorine Stammen toelichting bij dit punt.
Aanvragen KunstKuur door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Greet De Clerck toelichting bij dit punt.
Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van
persoonsgegevens tussen instanties
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Els Geudens toelichting bij dit punt.
Premiestelsels kernwinkelgebied en overgangszone i.k.v. kernvsterkend beleid
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geven Melanie Ryckaert en Cedric Heerman toelichting bij dit punt.
Bart Voordeckers merkt op dat het de derde keer is dat dit onderwerp op een commissie staat geagendeerd met
telkens een deel van het verhaal. Men had veel beter het hele verhaal in één geheel op een comissie gebracht
want dit is helemaal geen manier van werken.
Hij heeft bedenkingen nij de afbakening van de aanloopstraten en vraagt welke criteria hiervoor gebruikt werden.
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In de aanloopstraten heeft men vaak een grote variatie en specifieke functies en zijn het niet altijd buurtwinkels.
Hij verwijst naar de omgeving Watertoren en Korte Gasthuisstraat. De wijk Watertoren is bijvoorbeeld helemaal
anders dan de Renier Sniedersstraat. Het idee om de beenhouwer aan de Watertoren die pas is gestopt om te
vormen tot huurwoningen is volgens hem een slecht idee. Ook bij de Korte Gasthuisstraat heeft hij bedenkingen.
Wat de 100 m² betreft vindt hij zeer arbitrair en vraagt waarom een beperking is voorzien in de overgangszone.
Hij zit het nut er niet van in en verwijst nog eens naar de omgeving Watertoren.
Cedric Heerman verduidelijkt dat de aanloopstraten kempen met problematische woonkwiliteit. De
omvorming naar een woning gebeurt niet altijd kwalitatief en men hoopt met een premie de kwaliteit te
stimuleren. Er moet ergens een grens getrokken worden. Wat de 100 m² betreft, dit is stadsregionaal
bepaald.In mei hebben de vier schepen van de stadsregio samen gezeten en vonden 100 m² geen
probleem. Bedoeling is een rem te zetten op niet al te grote winkelpanden.
Bart Voordeckers verwijst naar het vorige systeem waar de omgeving Watertoren geen aanloopstraat was en
onder dezelfde regels viel als bijvoorbeeld de Nieuwe Kaai. Hij begrijpt dat het nu een uniform systeem is en het
cvorrect is voor de meeste straten. Maar volgens hem past dit niet voor de omgeving Watertoren en Korte
Gasthuisstraat. Hij is het er niet mee eens en vraagt zich af in hoeverre de Stad regisseur moet zijn. Waarom laat
men de markt niet spelen. Met het voorgesteld systeem wordt zeker de rol van de omgeving Watertoren niet
gestimuleerd.
Mario Geys vraagt wat oppervlakte er geldt op de Nieuwe Kaai.
Dit is een zone voor grootschalige kleinhandel (groter dan 400 m²) met de beperking: geen schoenen en
kleren.
Afbakening van het kernwinkelgebied, overgangszones en aanloopstraten in kader van kernversterkend
beleid en aanpassing richtlijn kleinhandelszones
Zie voorgaand punt
Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Karolien Van den Broeck toelichting bij dit punt.
Koen De Busser vraagt of wel goed is nagedacht over het eindpunt van de nieuwe weg aan het rondpunt. Hij
vindt het alleszins een gevaarlijke toestand. Ook op de Steenweg op Diest zou men best de automobilisten
verwittigen dat er fietsers kunnen aankomen.
Hij is alleszins wel blij met wat eris maar heeft twijfels over de veiligheid.
De signalisatie is er, ook voorrangsregeling is aangeduid en elke gebruiker van de openbare weg moet
de wegcode kennen.
Luc Debondt merkt op dat volgens hem op het eerste plan stond dat het een weg werd voor fietsers en nu voor
fietsers en voetgangers.
Masterplan Openbare Verlichting
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Steven Mateusen toelichting bij dit punt.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat de overdracht van de OV niet zo maar gebeurt. Hiervoor ontvangt de
Stad aandelen ter waarde van ongeveer 2.100.000 euro.
Luc Debondt merkt op dat op de agenda Iveka staat in plaats van Fluvius.
Steven Mateusen verduidelijkt dat op de website van Fluvius voor ons gebied “Iveka” wordt genoemd.
Aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder IVEKA, inbreng verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen en kennisneming bijhorend reglement
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Steven Mateusen toelichting bij dit punt.
Vragen van raadslid Luc Debondt:
Picknickbanken :
Wat de ontsmetting van deze banken ?
Horeca is verplicht na elke bezoek tafels en stoelen te ontsmetten
Zwerfvuil rond deze banken
Wie zorgt er voor het opruimen van achtergelaten zwerfvuil ?
Gebruik van de banken door ouderen en gehandicapten
Stand van zaken route Stadslijn 2
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Mail van 25 juli 2020 van Natuurpunt Turhoutse Kempen i.v.m. de problematiek in het
natuurgebied Winkelsbroek.
Schepen Marc Boogers geeft hierop volgend antwoord:
Picknickbanken
De preventieadviseur van IOK het volgende meegedeeld over het onderhoud van de banken (niet alleen de
picknickbanken maar alle banken in Turnhout):
Deze hoeven niet na elk gebruik ontsmet te worden aangezien ze uit grof materiaal bestaan en in open lucht
waardoor het virus zich minder gaat hechten en overleven. De zitbanken worden ook veel minder met de handen
aangeraakt.
Er is één personeelslid aangeduid voor het onderhoud van de picknickbanken inclusief reparaties, verwijderen
onkruid en restafval, …
Later volgt ook nog een evaluatie.
Voor senioren en gehandicapten is het inderdaad soms moeilijker en dit wordt mee geëvalueerd.
Luc Debondt vraagt of de banken in de winter verwijderd zullen worden.
Ja, ze zullen gestockeerd worden in het magazijn Wouwerstraat.
Stand van zaken route Stadslijn 2
Zie ook bijgevoegde ppt.
Luc Debondt merkt op dat de reistijd tussen Parkwijk en de Grote Markt is opgelopen en aan de halte OudStijderslaan wordt veel tijd verloren omdat auto’s de doorgang blokkeren. Hij is van mening dat men best langs
de Boerenkrijglaan zou rijden. Luc Debondt merkt ook op dat de Stad niet heeft gereageerd op het bericht van de
omleiding door de Lijn en men nu voor voldongen feiten staat en men geen inspraak meer heeft.
Schepen Marc Boogers beseft dat de reistijd Grote Markt - Parkwijk langer is maar men nu een
betrouwbare rit heeft en Den Brand heeft nu ook een betere dienstverlening.
Wat betreft de Oud-Strijderslaan deelt schepen Marc Boogers mee dat men momenteel een hele lijst
doorstroming aan het bekijken is en andere zaken met AWV moeten bekeken worden.
Bart Voordeckers stelt vast dat het fout is gelopen en vraagt wie nu communiceert. Verder merkt hij op dat het
Kerkhof Kwakkelstraat met de bus zeer slzcht ontsloten is.
Op de ring is wel degelijk een halte (zonder bushokje) ter hoogte van de Kwakkelstraat.
Problematiek natuurgebied Winkelsbroek.
Vlaanderen neemt gebiedgerichte acties en het is dus een Vlaams initiatief. Dat betekent niet dat de Stad niets
doet. Er is één persoon aangeduid die de vragen bundelt en er een antwoord op geeft. Natuurpunt vraagt
waarom de kleine tuinier geviseerd wordt. Uiteindelijk zijn het overtredingen die zij begaan.
Vraag van raadslid Peter Roes
Vorige legislatuur zou men een bomenplan opstellen voor gans de stad. In het begin van deze
legislatuur hebben we even over het bomenplan gesproken, maar er was nog wel werk aan en de
diensten moesten nog een en ander bekijken .
Kan de schepen vertellen wat de diensten intussen reeds gedaan hebben rond het bomenplan en wat
hun bevindingen zijn .
Welke maatregelen zullen er genomen worden op bepaalde plaatsen in de stad?
Graag een toelichting van de schepen.
Graag een stand van zaken
Schepen Marc Boogers geeft hierop volgend antwoord:
Dit is een terechte vraag en men is er mee bezig maar het heeft wat vertraging opgelopen omwille van corona.
Eén van volgende commissies zal de inventarisatie, de visie en het meerjarenplan besproken worden.
Peter Roes vraagt om tegen dan ook een antwoord te geven op volgende vragen:
- Hoeveel beschermde bomen zijn er
- Hoeveel kapvergunningen zijn er uitgereikt
- Wordt in het bomenplan ook de mogelijkheid voorzien voor beschermde bomen.
Wout Schafraet vraagt of grotere bomen op privaat terrein ook mee bekeken worden.
Dit zal aan bod komen op de commissie milieu of op deze commissie.
Vraag van raadslid Rudy Elst:
Zoals u ongetwijfeld weet zijn er in onze stad een groot aantal mensen die het moeilijk hebben om de
eindjes aan elkaar te knopen en zich moeten wenden tot instanties zoals CAW en OCMW voor hulp en
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financiële steun. Ook zien wij vanuit deze groep een steeds groeiend aantal beroep doen op de diensten
van de sociale kruidenier, de voedselbank zoals dat in de volksmond genoemd wordt.
Veel van onze Turnhoutse burgers zijn dierenliefhebbers en hebben 1 of meerdere kleine huisdieren. Dit
geldt ook voor de mensen die al dan niet tijdelijk met financiële problemen te maken hebben. Een
huisdier verzorgen kost geld, geld dat er dikwijls niet is. Omdat er niet voldoende financiële middelen zijn
kunnen mensen hun trouwe viervoeters soms niet de juiste voeding of verzorging geven. Daarom willen
wij vanuit onze partij TIM het idee lanceren om een dierenvoedselbank te openen. De voeding die we
kunnen aanbieden kan gehaald worden uit giften van zowel privé personen als van dierenspeciaalzaken
die droge dierenvoeding kunnen schenken die tegen de vervaldatum zijn of waar de verpakking van
beschadigd is. Later kan dit eventueel uitgebreid worden met producten zoals mandjes, speelgoed,
leibandjes ed. Hiervoor zou nog een locatie moeten gevonden worden van waaruit deze
dierenvoedselbank potentiële klanten kan bedienen. Omdat we bij de sociale kruidenier regelmatig de
vraag krijgen naar dierenvoeding lijkt het ons een geschikte aanvulling van het aanbod.
Daarom Mevrouw de schepen wenden wij ons tot u in de hoop dat u de idee genegen bent en hiervan
de mogelijkheden wil onderzoeken. Ik wil nog even meegeven dat we voor de uitwerking hiervan beroep
kunnen doen op vrijwilligers die er zeker zijn binnen de TIM familie en waarschijnlijk na bevraging ook bij
anderen.
Schepen Els Baeten is blij met de inzet voor dieren.
Dit is een een vraag waar zowel milieu als welzijn bij betrokken zijn en samen zullen zij dit bekijken.
Schepen Els Baeten zal er later op terugkomen.
Vraag van raadslid Reccino Van Lommel
De toekomst van elektrische personenwagens in Turnhout.
Hoe langer hoe meer wordt vanuit de hogere overheden aangestuurd op een vergroening van het
wagenpark. In de komende jaren zullen door autofabrikanten heel wat elektrische modellen op de markt
worden gebracht. Bovendien maken inwoners in onze stad de overweging om al dan niet over te gaan
tot de aankoop van een “schone” wagen, maar stellen ze vast dat het opladen van een elektrisch
voertuig geen evidentie is in bepaalde delen van onze stad. Eerder gaf het bestuur te kennen dat het
samen met Fluvius tegen 2020 23 laadpalen wilden plaatsen waaraan telkens twee voertuigen tegelijk
kunnen laden.
1. Wat is de stand van zaken rond het actieplan op korte en langere termijn voor laadmogelijkheden in
onze stad in het algemeen, dewelke de aangroei van elektrische voertuigen mogelijk moet maken?
2. Op welke wijze kunnen bewoners die niet beschikken over een oprit hun voertuigen opladen met
behulp van eigen elektriciteit?
3. Wat is het groeiplan voor openbare elektrische laadpalen in de komende jaren? Welke
oplaadvermogens zullen ter beschikking worden gesteld?
Op vraag van Reccino Van Lommel die niet kon aanwezig zijn wordt deze vraag volgende commissie hernomen.
Vragen van raadslid Mario Geys
Problematiek parkeren vrachtwagens.
Op de commissie van 20 mei jl. verklaarde schepen Boogers dat men deze problematiek best
aangepakt op het niveau van ‘de vervoersregio’. Gelet op de urgentie van de problematiek, had
ik dan ook graag geweten welke initiatieven er ondertussen zijn genomen om deze
aangelegenheid te agenderen en te bespreken op het niveau van ‘de vervoersregio’. Mocht dit
nog niet gebeurd zijn, zou ik willen vernemen voor wanneer een initiatief voorzien is.
Waarnemend voorzitter Stijn Adriaensens deelt mee dat hij na de commissie van mei de vraag
voorgelegd heeft
aan IOK. Ondertussen is de zomerperiode er nog tussen gekomen maar men is er volop mee bezig.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de vervoersregio doelstellingen aan het opstellen is. Goede en
veilige
vrachtwagenparking is daar een onderdeeltje van maar het is een complex geheel.
Schepen Marc Boogers deelt ook mee dat momenteel een testopstelling wordt geplaatst aan Bentel met een
zone waar geen vrachtwagens mogen parkeren om het zicht te verbeteren.
Mario Geys merkt op dat de politie zegt dat er een 60 plaatsen zijn voor vrachtwagens. Hij heeft zelf eens een
telling gedaan tijdens een weekend en kwam al vlug op meer dan 100 vrachtwagens die overal geparkeerd
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stonden. Dus is de urgentie zeer dringend en het grootste probleem is tijdens het weekend.
Stijn Adriaensens zal dit alleszins ook doorgeven aan IOK.
Peter Roes sluit zich aan bij Mario Geys en vraagt om ook eens te kijken naar al de lege opleggers die her en der
staan geparkeerd. Vaak is dit omdat de firma zelf er geen plaats voor heeft.
Schepen Marc Boogers zal laten nakijken wat de wegcode hierover zegt en Stijn Adriaensens zal dit ook aan IOK
doorgeven.
Traditionele Gheyntjesworp.
Dit jaar vond de traditionele Gheyntjesworp niet plaats als afsluiter van de kermis en de zomer
in Turnhout. Dit is een jaarlijkse leuke gebeurtenis voor tal van kinderen, in het bijzonder voor
zij die naar het eerste leerjaar gaan. Zij worden immers altijd naar voor geroepen om op de
eerste rij te komen staan. Zij kijken daar dan ook altijd erg naar uit.
Wordt deze traditie definitief opgeheven?
Als er volgend jaar toch weer een Gheyntjesworp zou plaatsvinden, worden dan
de kinderen die naar het eerste én het tweede leerjaar gaan naar voor geroepen?
Schepen Els Baeten hoopt dat dit volgend jaar opnieuw kan georganiseerd worden. Welke kinderen er dan naar
voor zullen geroepen worden moet nog bekeken worden. De Gheyntjesworp wordt georganiseerd door het
beiaardcomité.
Punten agenda gemeenteraad
Er werden geen extra punten aangebracht.
Uit het college
Schepen Marc Boogers deelt mee dat volgende week donderdag de inspectie langskomt voor de SASK. Vorge
keer waren er tekorten vastgesteld naar het labelen van allerlei producten. Dit is ondertussen allemaal
aangepast.
Luc Debondt vraagt om volgende commissie de verkaveling Kasteelloop te agenderen met onder meer het
openbaar parkeren en de tuinen van de bewoners.
Waarnemend voorzitter Stijn Adriaensens deelt mee dat vragen van raadsleden dienen doorgemeild te
worden om op de agenda te kunnen plaatsen.

Jan Van Rompuy
Commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 4
woensdag 9 september 2020

Agenda
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Basisschool: vernieuwde schoolreglement en vaststelling en aanwending van de
omkadering voor schooljaar 2020-2021
- Aanvragen KunstKuur door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
- Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de
elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties
- Premiestelsels kernwinkelgebied en overgangszone i.k.v. kernvsterkend beleid
- Afbakening van het kernwinkelgebied, overgangszones en aanloopstraten in kader van
kernversterkend beleid en aanpassing richtlijn kleinhandelszones
- Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
- Masterplan Openbare Verlichting
- Aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder IVEKA, inbreng
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en kennisneming bijhorend reglement
- Vragen van raadslid Luc Debondt
- Vraag van raadslid Peter Roes

Agenda
- Vraag van raadslid Rudy Elst
- Vraag van raadslid Reccino Van Lommel
- Vragen van raadslid Mario Geys
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college

Basisschool: vernieuwde schoolreglement en
vaststelling en aanwending van de
omkadering voor schooljaar 2020-2021

KUNSTKUUR
DANSje MUZI-Kans – Kans voor muziek & dans

Kunstkuur
• Samenwerking met dagonderwijs
• Voor schooljaar 2019 – 2020 drie projecten ingediend : Vosselaar – Beerse –
Arendonk
• September 2019 kunnen starten met KunstKuur in samenwerking met
Gemeentelijke basisschool Vosselaar (muziek en woord)
• Voor schooljaar 2020 – 2021 drie projecten ingediend : Beerse – Arendonk – Retie
• September 2020 mogen we starten met KunstKuur in samenwerking met
Gemeentelijke basisschool Sint-Jan in Arendonk (muziek en dans)
• Een goedgekeurd project loopt telkens voor 3 jaren.
• Vanuit de academie worden er in elk project leraars aangesteld (7u per project)
• Vanuit het ministerie krijgen we ook een subsidie waardoor we gemaakte kosten
voor dit project kunnen financieren.

CODE GEEL
DKO – start in code geel

Code geel – laag risico
Inschrijvingen digitaal of op afspraak
100% aanbod op de site – 0% afstandsonderwijs
Extra verluchten : afzetten recirculatie in kunstencampus Turnova
Vanaf 12 jaar : mondmaskers en social distancing
Muziek : instrumentlessen laten we starten 1-op-1 (code oranje), ook omwille van
de kleine lokalen / nog vragen ivm opstart groepslessen waarin gezongen en
geblazen wordt
• Woord : kan grotendeels gewoon starten met oog voor social distancing en
vermijden van fysiek contact
• Dans : hier mag gedanst worden zonder mondmasker, wel rekening houden met
aantallen per zaal
• Beeld : grote ateliers – alle leerlingen kunnen starten

•
•
•
•
•

Mandaat aan OVSG voor afsluiten
protocollen voor de uitwisseling van
persoonsgegevens

Afsluiten protocollen - algemeen
• Wettelijk verplicht om protocollen af te sluiten voor elektronische uitwisseling
persoonsgegevens met Vlaamse instanties

• Protocol = vastleggen van afspraken rond privacy die voldoen aan de AVG
principes
–
–
–
–

doel van de gegevensverwerking
wettelijke grondslag
verwerking
bewaartermijnen

Afsluiten protocollen - onderwijs
• Schoolbesturen wisselen veelvuldig met heel wat instanties persoonsgegevens uit
– Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. AGODI),
– onderwijsinspectie,
– CLB,
– ondersteuningsnetwerk,
– scholengemeenschap,
– LOP,
– De Lijn
• Vloeien voort uit reglementaire bepalingen
• Voor elke uitwisseling moet elk schoolbestuur een protocol afsluiten

Afsluiten protocollen - onderwijs
• Omdat het steeds om dezelfde uitwisselingen gaat, is een vereenvoudigde procedure
uitgewerkt
• OVSG zal voor zijn leden algemene protocollen onderhandelen en afsluiten
– Met goedkeuring Vlaamse toezichtcommissie voor gegevensbescherming (VTC)
• Schoolbestuur moet hiervoor een mandaat verlenen aan OVSG
– Zodat OVSG in naam en voor rekening van het bestuur de verschillende
protocollen kan onderhandelen
• Na het onderhandelen en afsluiten van elk protocol wordt dit protocol ter goedkeuring
van het bestuur voorgelegd
– Ofwel wordt protocol formeel goedgekeurd
– Ofwel wordt eigen onderhandeling opgestart (opt-out)

Afsluiten protocollen - onderwijs
• Voor stad Turnhout betekent dit een mandaat voor het afsluiten van protocollen
voor:
– Sport- en handelsschool
– Stedelijke basisschool
– Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
– Stedelijke academie voor schone kunsten
• Indien stad geen mandaat geeft, zelf protocollen afsluiten met de verschillende
instanties
• Om goedkeuring van de algemene protocollen door het bestuur niet nodeloos te
vertragen, bevoegdheid delegeren aan college (Cfr. delegatie van de
verwerkersovereenkomsten AVG)

Kernversterkend beleid
Afbakening kernwinkelgebied,
overgangszones en aanloopstraten
Aanpassing stedenbouwkundige
richtlijnen
Premiestelsels kernwinkelgebied en
overgangszones

Kader kernversterkend beleid
• In kader van relance en SMJP set van maatregelen om in te zetten in het centrum
om ondernemerschap te ondersteunen, te werken aan beeldkwaliteit en kwaliteit
van commercieel vastgoed en in te zetten op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
= beleid voor leefbaarheid stadshart te versterken:
 Premiestelsels voor huurders en eigenaars handelspanden
 Premie voor omvorming van handelspanden naar woningen in specifieke gebieden
 Richtlijn focusgebied Stadshart

Kader kernversterkend beleid
• Nood aan aangepaste afbakening:
– Kernwinkelgebied en winkelgroeigebied (tot heden)
– Kernwinkelgebied, overgangszones en aanloopstraten

 Kleine aanpassingen aan kernwinkelgebied
 Ook aan overgangszones
 Nieuwe afbakening van de aanloopstraten
Ook aanpassingen in de stedenbouwkundige richtlijnen die van toepassing zijn in
deze zones

Kader kernversterkend beleid

Kader kernversterkend beleid

Stedenbouwkundige richtlijnen
Kernwinkelgebied:
- Alle detailhandel toegelaten. Er worden geen beperkingen aan oppervlaktes opgelegd.
- een functiewijziging naar wonen wordt niet toegelaten op de gelijkvloerse verdieping.
-Bestaande panden met gelijkvloerse woonfunctie die worden verbouwd moet en op het gelijkvloers
niet proactief in een handel, reca of dienstenfunctie voorzien.
-kantoren, diensten, horeca zijn ook terug toegelaten
-monumenten vallen niet onder bovenstaande regels

Overgangszone:
- Alle detailhandel toegelaten.
Er worden geen beperkingen aan oppervlaktes opgelegd.
- een functiewijziging naar wonen wordt toegelaten
op de gelijkvloerse verdieping.
-monumenten vallen niet onder bovenstaande regels

Aanloopstraten
-Binnen deze zones is enkel kleinhandel maximale oppervlakte 100m²
En die niet meer dan de helft van de vloeroppervlakte
van een woning bedraagt toegelaten.

Handelspanden
samenvoegen
WeBW/WoBW
Gevelrenovatie
Herbestemming
Max CUMUL
19

KWG
Ja (max. 10.000€)
Ja (max. 10.000€)
Ja (max. 10.000€)

Overgangszone
Ja (max. 10.000€)

Ja (max. 10.000€)
Ja (max. 10.000€)
Ja (max. 10.000€)
Max. 20.000€
Max. 20.000€
Reglement 1

Aanloopstraten

Ja, mits herbestemmingen wonen (max. 10.000€)
Ja (max. 10.000€)
Max. 20.000€
Reglement 2

Aanloopstraten
Overgangszone
Kernwinkelgebied

Premiestelsels
Continuering van eerder premiestelsel (subsidietraject VLAIO) waarbij eveneens
werd ingezet op beeldkwaliteit in het kernwinkelgebied en winkelgroeigebied

Toepassingsgebied aangepaste premiestelsels:
- Kernwinkelgebied
- Overgangszones

Premiestelsels
Type:
- Gevelrenovatie
- Werken aan handelspanden om een geschikt handelspand te maken,
samenvoegen van handelspanden
- Wonen en Werken boven Winkels
Enkel in de overgangszones:
• Omvormen van een handelspand naar een kwaliteitsvolle woning
– Zelfde bepalingen als voor de premie omvorming van handelspanden
naar woningen in de aanloopstraten

Premiestelsels
Bedragen:
-

80% van de kosten excl. BTW
Max. 10,000€ per premie en cumul tot 20,000€ per handelspand

-

Budget:
- Premiestelsels kernwinkelgebied en overgangszones: 60,000€ per jaar
- Premie omvorming handelspanden naar woningen in de aanloopstraten:
60,000€ per jaar

Aanvullende reglementen op de politie
van het wegverkeer

Tielendijk

Openbare verlichting

Openbare verlichting
2 beslissingen worden aan de raad voorgelegd:
• Omvorming openbare verlichting volgens masterplan (ook toegelicht op commissie
van juni)
• Aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder IVEKA, inbreng
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en kennisneming bijhorend reglement –
Goedkeuring
(omvat goedkeuring masterplan OV, goedkeuring visienota omvorming,
overdracht openbare verlichting aan IVEKA)

Aanbod
Fluvius doet aanbod ivm overdracht OV => 25% recuperatie vennootschapsbelasting op
investeringen (t.e.m. 2030)
Burgemeesterconvenant reductie CO2
Omvorming naar led tegen 2030
 Rekening houden met principes masterplan
 masthoogtes zijn vaak aandachtspunt
 Masten gaan (theoretisch) 30 jaar mee
 Led-armaturen gaan 15 jaar mee (15 + 15 = 30)
 Voorstel om per cyclus van 15jaar 50% van de palen af te stemmen op
masterplan (50% + 50% = 100%)

Visie rond omvorming
Kostprijs verledding tegen 2030 + 50% masten aangepast
• geraamde Bruto investering en exploitatie kost
t.e.m. 2030 = 9 497 629 euro
• geraamde Netto investering en exploitatie kost (-25%)
t.e.m. 2030 = 7 129 376 euro
Bij overdracht aan Fluvius geeft dit een besparing van ongeveer 2.370.000 euro
Hoe wordt dit gefinancierd ?
Bij overdracht wordt dit verrekend met het uit te keren dividend. Dit zou dalen van 639.754
euro (in 2020) naar 304.066 euro (in 2030).

Visie rond omvorming
Prioriteiten:
1. Donkerte gebied niet te vervangen
2. Investeringsprojecten en onderhoud voetpaden zijn sturend
3. Armaturen waarvan lamp uit productie gaat (verbod EU)
4. Armaturen met grote vermogens (Quickscan)
5. Leeftijd masten
Afstemmen minimaal per straat, bij voorkeur per gebied.
Principes mee te geven aan Fluvius zodat Fluvius een concrete lijst kan opmaken en ter
goedkeuring voorleggen aan de stad.

Overdracht
Alle verlichtingsmasten en –toestellen op openbaar domein en semi-openbaar domein
worden overgedragen.
(verkeerslichten vallen hier niet onder)
Fluvius zorgt voor omvorming naar led
Bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s obv eisen stad Turnhout
(masterplan legt ook de eisen vast)
Meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in een concreet
jaaractieplan
Fluvius ondersteund smart-city. Alle bijhorende inkomsten komen ten goede aan de
gemeente waar de masten staan.

Vragen van raadslid Luc Debondt
Picknickbanken :
Wat de ontsmetting van deze banken ?
Horeca is verplicht na elke bezoek tafels en stoelen te ontsmetten
Zwerfvuil rond deze banken
Wie zorgt er voor het opruimen van achtergelaten zwerfvuil ?
Gebruik van de banken door ouderen en gehandicapten
Stand van zaken route Stadslijn 2
Mail van 25 juli 2020 van Natuurpunt Turhoutse Kempen i.v.m. de problematiek in het
natuurgebied Winkelsbroek.

Aanpassing Stadslijn 2
Oorspronkelijke reisweg

Huidige reisweg

• Al van vóór 2019 grote problemen met halen van rijtijd (+10’). Reizigers moesten te lang wachten & aansluitingen
missen. In voorjaar 2019 gebeurden tellingen en analyses om oplossing te zoeken.
• In najaar 2019 werken op Stwg. Tielen, met omleidingsroute in lus-vorm:
• Rijtijd werd hierdoor plots weer perfect haalbaar. Treinaansluiting was weer gegarandeerd.
• positieve reacties van Den Brand. Betere verdeling van rijtijd over Parkwijk en Den Brand. Lusten en lasten
gelijk.
• lusvorm behouden is momenteel beste optie.

Vraag van raadslid Peter Roes
Vorige legislatuur zou men een bomenplan opstellen voor gans de stad. In het begin van
deze legislatuur hebben we even over het bomenplan gesproken, maar er was nog wel werk
aan en de diensten moesten nog een en ander bekijken .
Kan de schepen vertellen wat de diensten intussen reeds gedaan hebben rond het
bomenplan en wat hun bevindingen zijn .
Welke maatregelen zullen er genomen worden op bepaalde plaatsen in de stad?
Graag een toelichting van de schepen.
Graag een stand van zaken

Vraag van raadslid Rudy Elst
Zoals u ongetwijfeld weet zijn er in onze stad een groot aantal mensen die het moeilijk
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en zich moeten wenden tot instanties zoals
CAW en OCMW voor hulp en financiële steun. Ook zien wij vanuit deze groep een steeds
groeiend aantal beroep doen op de diensten van de sociale kruidenier, de voedselbank zoals
dat in de volksmond genoemd wordt.
Veel van onze Turnhoutse burgers zijn dierenliefhebbers en hebben 1 of meerdere kleine
huisdieren. Dit geldt ook voor de mensen die al dan niet tijdelijk met financiële problemen te
maken hebben. Een huisdier verzorgen kost geld, geld dat er dikwijls niet is. Omdat er niet
voldoende financiële middelen zijn kunnen mensen hun trouwe viervoeters soms niet de
juiste voeding of verzorging geven. Daarom willen wij vanuit onze partij TIM het idee lanceren
om een dierenvoedselbank te openen. De voeding die we kunnen aanbieden kan gehaald
worden uit giften van zowel privé personen als van dierenspeciaalzaken die droge
dierenvoeding kunnen schenken die tegen de vervaldatum zijn of waar de verpakking van
beschadigd is. Later kan dit eventueel uitgebreid worden met producten zoals mandjes,
speelgoed, leibandjes ed.

Vraag van raadslid Rudy Elst
Hiervoor zou nog een locatie moeten gevonden worden van waaruit deze dierenvoedselbank
potentiële klanten kan bedienen. Omdat we bij de sociale kruidenier regelmatig de vraag
krijgen naar dierenvoeding lijkt het ons een geschikte aanvulling van het aanbod.
Daarom Mevrouw de schepen wenden wij ons tot u in de hoop dat u de idee genegen bent
en hiervan de mogelijkheden wil onderzoeken. Ik wil nog even meegeven dat we voor de
uitwerking hiervan beroep kunnen doen op vrijwilligers die er zeker zijn binnen de TIM familie
en waarschijnlijk na bevraging ook bij anderen.

Vraag van raadslid Reccino Van Lommel
De toekomst van elektrische personenwagens in Turnhout.
Hoe langer hoe meer wordt vanuit de hogere overheden aangestuurd op een vergroening
van het wagenpark. In de komende jaren zullen door autofabrikanten heel wat elektrische
modellen op de markt worden gebracht. Bovendien maken inwoners in onze stad de
overweging om al dan niet over te gaan tot de aankoop van een “schone” wagen, maar
stellen ze vast dat het opladen van een elektrisch voertuig geen evidentie is in bepaalde
delen van onze stad. Eerder gaf het bestuur te kennen dat het samen met Fluvius tegen
2020 23 laadpalen wilden plaatsen waaraan telkens twee voertuigen tegelijk kunnen laden.
1. Wat is de stand van zaken rond het actieplan op korte en langere termijn voor
laadmogelijkheden in onze stad in het algemeen, dewelke de aangroei van elektrische
voertuigen mogelijk moet maken?
2. Op welke wijze kunnen bewoners die niet beschikken over een oprit hun voertuigen
opladen met behulp van eigen elektriciteit?
3. Wat is het groeiplan voor openbare elektrische laadpalen in de komende jaren? Welke
oplaadvermogens zullen ter beschikking worden gesteld?

Vragen van raadslid Mario Geys
Problematiek parkeren vrachtwagens.
Op de commissie van 20 mei jl. verklaarde schepen Boogers dat men deze problematiek
best aangepakt op het niveau van ‘de vervoersregio’. Gelet op de urgentie van de
problematiek, had ik dan ook graag geweten welke initiatieven er ondertussen zijn genomen
om deze aangelegenheid te agenderen en te bespreken op het niveau van ‘de
vervoersregio’. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, zou ik willen vernemen voor wanneer een
initiatief voorzien is.

Vragen van raadslid Mario Geys
Traditionele Gheyntjesworp.
Dit jaar vond de traditionele Gheyntjesworp niet plaats als afsluiter van de kermis en de
zomer in Turnhout. Dit is een jaarlijkse leuke gebeurtenis voor tal van kinderen, in het
bijzonder voor zij die naar het eerste leerjaar gaan. Zij worden immers altijd naar voor
geroepen om op de eerste rij te komen staan. Zij kijken daar dan ook altijd erg naar uit.
• Wordt deze traditie definitief opgeheven?
• Als er volgend jaar toch weer een Gheyntjesworp zou plaatsvinden, worden dan de
kinderen die naar het eerste én het tweede leerjaar gaan naar voor geroepen?

Punten agenda gemeenteraad
…

Uit het college
…

Stedelijke Basisschool Turnhout
Commissie IV
Schooljaar 2020-2021:
- Vaststelling en aanwending van de omkadering
- Vernieuwd schoolreglement
- Evolutie leerlingenaantal
- Convenant vervangingen van korte afwezigheden
- SBT 50 jaar

Vaststelling en aanwending van de
omkadering 2020-2021
o

o
o

o
o

o

Kleuteronderwijs: 133 LT (waarvan 29 LT ses)
•
5 kleuteronderwijzers (120 LT)
•
1 kleuteronderwijzer bewegingsopvoeding (10 LT)
•
Zorg/gok/ses kleuteronderwijzers (3 LT)
kinderverzorging: 10u
Lager onderwijs: 221 LT
•
6 onderwijzers (144 LT)
•
1 leermeester lichamelijke opvoeding (12 LT)
•
aanvullende lestijden godsdienst (28LT)

10 LT (ISL)

6 LT KG / PG / NCZ (6 LT) – minder gevolgde cursus volgt de meest
gevolgde
•
zorg/gok/ses onderwijzers (37 LT)
12 LT bijkomende ondersteuning voor ontdubbeling L1 en L3
Beleidsondersteuning
•
administratie (24u)
•
ict-coördinatie (5u)
•
zorg (23u + 5u SG De Schakel)
•
stafmedewerker SG De Schakel (2u)
Lerarenplatform SG De Schakel (98 LT)
o
1 onderwijzer 24(LT)

Belangrijkste nieuws uit het
schoolreglement 2020 – 2021:
•

•

•

Vlaamse Regering pakt taalachterstand kleuters aan
Vanaf dit schooljaar (2020-2021) verlaagt de leerplichtleeftijd van 6 naar 5 jaar. Kinderen uit de 3e kleuterklas waarbij tijdens de
taalscreening rond november een taalachterstand aan het licht komt, werken die gedurende dat schooljaar bij. De klassenraad beslist op
het einde van het jaar of de achterstand voldoende is bijgewerkt om naar het 1e leerjaar te gaan.
Taalscreening
Alle scholen moeten voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar) een verplichte screening uitvoeren,
die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen
die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen. De screening is niet verplicht voor
anderstalige nieuwkomers. Kinderen uit de 3de kleuterklas waarbij tijdens de taalscreening rond november een taalachterstand aan het
licht komt, werken die gedurende dat schooljaar bij. De klassenraad beslist op het einde van het jaar of de achterstand voldoende is
bijgewerkt om naar het 1e leerjaar te gaan. Indien ouders dat advies naast zich neerleggen dan moet de leerling in het 1ste leerjaar
verplicht een taalbadklas of een volwaardig alternatief volgen.
KINDEROPVANG WOENSDAGNAMIDDAG in GABBERS ZEVENDONK:
Op
woensdagnamiddag is er GEEN nabewaking meer op de eigen school
– Alle woensdagnamiddagen, vakantiedagen en schoolvrije dagen kan je terecht bij “kinderwerking” Turnhout vestiging Zevendonk”
(Kapelweg 58). De kinderen eten eerst nog in de school (voor dit uur wordt € 1,35 aangerekend via de schoolrekening). Daarna
brengt de schoolbus hen naar Zevendonk.
– De eerste inschrijving dient minstens 1 week op voorhand te gebeuren.
– Omdat de opvang niet de garantie kan geven dat er altijd op woensdagnamiddag plaats is voor alle kinderen met een opvangvraag,
is het belangrijk dat je je kind(eren) tijdig registreert en inschrijft voor de momenten waarop je opvang nodig hebt. De registratie en
inschrijving maak je best tijdig in orde.
– Dit kan op het kantoor van de kinderopvang Turnhout, Druivenstraat 19 (ingang via parking Muylenberg) te Turnhout of je kan je
kind(eren) ook online registreren door dit formulier in te vullen dat je kan terugvinden op de website:
https://kinderopvang.turnhout.be/schoolgaande-kinderen-van-2-5-tot-12-jaar.
– Zodra je registratie in orde is, krijg je per mail een toegangscode toegestuurd. Met deze code kan je de nodige opvang reserveren.
– Contactgegevens: vzw Kinderopvang Turnhout, Druivenstraat 19, 2300 Turnhout, 014 47 49 21
– kinderopvang@turnhout.be, kinderopvang.turnhout.be

Evolutie leerlingenaantal
• ZIE BIJLAGE

Convenant korte vervanging
• Korte afwezigheden vanaf een halve dag bij
lesopdracht
Doel: werkdruk en comfort leerlingen opvangen
• SG De Schakel, OCSG
• Vervangingseenheden per instellingsnummer
• SBT = 21022 eenheden
= 29 halve dagen

1 september 2020
SBT 50 jaar !
1970: de afdeling Parkwijk wordt een vestiging
van de Prinsenstraat, met KS en 1ste graad LS

STEDELIJKE BASISSCHOOL TURNHOUT - Haagbeemdenplantsoen 95 te 2300 Turnhout
teldatum -> prognose 1/02/2021

1/02/2020

1/02/2019

1/02/2018

1/02/2017

1/10/2016

1/02/2016

1/02/2015

1/02/2014

1/02/2013

1/02/2012

1/02/2011

1/02/2010

1/02/2009

1/02/2008

1/02/2007
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80,5
1
55,5
25
0
114
194,5

86

98

88
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112

112

104

131

137

124

119

108

110

59
27
0
116
202

62
36
0
107
205

54
34
0
109
197

42
27
36
108
213

45
26
41
112
222

53
28
31
106
218

56
29
19
97
201

67
41
23
82
213

69
43
25
79
216

59
40
25
81
205

55
37
27
75
194

59
29
20
85
193

57
26
27
76
186

19/20

18/19

17/18

16/17

herstructurering

15/16

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

180
182
362

178
175
353

138
129
267

169
113
282

145
110
255

135
112
247

129
105
234

119
117
236

119
106
225

leerlingen
kleuter
coëfficiënt 0,5
Parkwijk
Stadspark
Paddenstoel
lager
totaal

schooljaar ->

84
50
34
0
97
181

48
27
0
103
178
verhuis de Ark!
20/21

lestijden
kleuter
lager
totaal

opheffing

133
181
314

143
195
338

151
197
348

167
179
346

150
181
331

De Paddenstoel

