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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 29 maart
2016 om 19:30 uur in zaal ’t Hert van het Stadskantoor.
Agenda:
- Goedkeuring verslag vorige commissie
- E-books
- Lastvoorwaarden en gunningswijze voor het onderhoud en aanleg stoepen 2016/2019
- Voorstel tegemoetkoming nutsmaatschappijen vertraging werken Winkel
- Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
- Derdebetalerovereenkomst Blue bike
- Toebedeling eigendommen in Ruilverkaveling Zondereigen
- Stand van zaken vestigingsplaats basisschool de Paddenstoel
- Vraag van raadslid Marc Van Damme: Gezien de onduidelijkheid van dit college betreffende de
eventuele herstructurering van kleuterschool 'de Paddenstoel' vraagt de voltallige oppositie dat de
bevoegde schepen op de eerstkomende commissie 5 ons een inzicht en opsomming geeft (visueel
voorgesteld in een nota of een PowerPointpresentatie) over alle pro's en contra's die in het overleg tot
eventuele herstructurering mogelijk zijn en die – aangaande pedagogische, organisatorische,
ruimtelijke, financiële en sociale aspecten - het stadsbestuur de mogelijkheid kunnen geven om een
beslissing in dit dossier te kunnen nemen.
- Vraag van raadslid Stef Breugelmans: afschaffing dienstregeling lijnbus Zevendonk:
- Welke stappen neemt de schepen concreet om zich te verzetten tegen dit voorstel?
- Wat gebeurt er specifiek voor de mensen (senioren, kansarmen, tewerkgestelde mensen, jongeren
en vluchtelingen) in Zevendonk die gebruik maken van het openbaar vervoer?
- Welk initiatief wordt er genomen om de leerlingen op de school te krijgen.
- Heeft deze nieuwe dienstregeling een impact op het sneller verkeersveilig maken van het kruispunt
Steenweg op Diest - Tielendijk?
- Punten agenda gemeenteraad

- Uit het college
- Varia
Met vriendelijke groeten
Wannes Starckx
Commissievoorzitter

