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Commissie 5
Geachte mevrouw
Geachte heer
Wij nodigen u vriendelijk uit op de vergadering van commissie 5. Deze vindt plaats op dinsdag 20 januari
2015 om 19:30 uur in zaal ’t Hert van het Stadskantoor.
Agenda:
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Save-charter
- Plan van aanpak rond netheid en zwerfvuil (zie ook bijkomende info in bijlage en op
http://indevuilbak.be/ondersteuning/informatie-voor-lokale-besturen/praktijkhandboek)
- Plan van aanpak onkruidbestrijding
- Fietspaden industrieterrein
- Lijst van alle verrekeningen van min- en meerwerken die tijdens de gemeenteraden van 2014 zijn
behandeld
- Verrekening 1 - Riolering in het noorden van Turnhout, deel 1(Kastelein binnen de ring en
Tichelarijstraat)
- Evaluatie app Turnhout in Actie
- Monument Turnova - overzicht aantal m²
- Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
- Parkeersituatie Huidevetterstraat
- Aanpassing gemeentelijke parkeerkaarten
- Overeenkomst NMBS - betalend parkeren stationsparking
- Kosteloze grondafstand voor algemeen nut aan de Tieblokkenlaan voor aanleg buffer- en
infiltratiebekken in de Bossenloop.
- Verkoop voor algemeen nut van een deelperceel aan deTieblokkenlaan, voor het herlokaliseren van
het containerpark
- Aankoop strook grond langs de Kastelein voor algemeen nut, meer bepaald het vernieuwen van
riolering en aanleg van fietspaden
- Vragen van raadslid Erwin Brentjens:
1. Hoe hebben het bestuur en de verschillende stadsdiensten zich voorbereid op de aangekondigde
winterprik van einde december (sneeuwruimen-personeelsinzet-strooiplan)?
2. Het slachtoffer van het fietsongeval in de Tieblokkenlaan heeft een brief gestuurd naar het
stadsbestuur om de gemaakte onkosten te vergoeden. Hierop kwam geen antwoord. de stad kan

hieromtrent aansprakelijk gesteld worden. Is de stad bereid om op deze brief te antwoorden? Wat is de
procedure hieromtrent?
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia
Met vriendelijke groeten
Wannes Starckx
Commissievoorzitter

