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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 25
oktober 2016 om 19:30 uur in zaal ’t Hert van het Stadskantoor.
Agenda:
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Werking Covast
- Toelichting werking en organisatie dierenweide stadspark
- Turnova-academie: toelichting meer- en minwerken
- Turnova: toelichting bij bestek ‘leveren en plaatsen mobiele tribune’
- Concessieovereenkomst beheer straatparkeren in blauwe zone en betaalzone
- Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
- De Lijn Schorvoort: verslag van gesprek met de Lijn
- Stand van zaken De Paddenstoel: Raad van State en verkeersveiligheid
- Afspraken met het Rode Kruis
- Vraag van raadslid Herman Schaerlaekens:
1)Inschrijvingscijfers 2016-2017 en evolutie hiervan van het Stedelijk Basis- en Kleuteronderwijs.
2)Evaluatie inschrijvingscijfers 2015-2016 van alle Turnhoutse basis- en kleuterscholen
- Hoeveel peuters/kleuters wonende in de stad Turnhout waren tijdens het schooljaar '15 - 16' niet in
een basisschool ingeschreven?

-

-

- Werd er gepeild naar de reden(en)?
- Hoeveel kleuters van 3 jaar waren minder dan 100 halve dagen per schooljaar aanwezig?
- Hoeveel kleuters van 4 jaar waren minder dan 185 halve dagen per schooljaar aanwezig?
- Hoeveel kleuters van 5 jaar waren minder dan 220 halve dagen per schooljaar aanwezig?
- De norm is dat vijfjarigen die weinig of nooit naar de kleuterschool gaan niet zomaar naar het
eerste leerjaar kunnen gaan, tenzij CLB en lerarenraad anders adviseren. Over hoeveel kleuters
gaat het hier?
Vraag van raadslid Tom Versmissen:
Sinds dinsdag 17 oktober zijn er werken aan de gang ter hoogte van de Gierlesteenweg. Dit zijn
werken aan de rioleringen. Via handelaars ben ik op de hoogte gebracht dat zij 1 dag op voorhand
werden verwittigd van deze (onvoorziene) werken door middel van een bewonersbrief.
Vooral over de onduidelijkheid omtrent de communicatie is er veel wrevel.
Kan de schepen verduidelijken welke werken er zullen worden uitgevoerd?
Kan de schepen toelichten hoe zijn dienst en de dienst Mobiliteit de omleidingen zullen aanpakken?
Wat met de handelaars die nu onverwacht met een stock (verse) goederen zitten die deels niet
verkocht zal worden omwille van minder klanten tijdens de werken?
Punten agenda gemeenteraad
Uit het college
Varia

Met vriendelijke groeten
Wannes Starckx
Commissievoorzitter

