VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 5
van dinsdag 1 december 2015 om 19:30 uur

Niet goedgekeurde versie – vertrouwelijk te behandelen
Aanwezig: Breugelmans Stef, Der Kinderen Annemie, Gevers Dimitri, Roes Peter, De Smet Annick, Versmissen
Tom, Grooten Eddy, Gladiné Pierre - raadsleden
Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Van Rompuy Jan - commissiesecretaris
Verontschuldigd: Starckx Wannes - voorzitter
Meeus Paul, Van Damme Marc - raadsleden
Waren eveneens aanwezig
Reccino Van Lommel – raadslid in vervanging van Paul Meeus,
Willy Van Geirt – raadslid in vervanging van Marc Van Damme,
Paul Moelans, Jan Boulliard en Erwin Brentjens – raadsleden,
Wendy Schreures – bibliotheek,
Karolien Van den Broeck – mobiliteitsambtenaar,
Wouter Verhaert – mobiliteitsambtenaar,
Steven Mateusen – Wegen, Groen en Mobiliteit,
Publiek,
Pers.
Waarnemend voorzitter
Voorzitter Wannes Starckx is verontschuldigd wegens ziekte.
Peter Roes zal de vergadering voorzitten.
Goedkeuring verslagen vorige vergaderingen
Het verslag van de vergadering van 22 september 2015 moet nog goedgekeurd worden.
Voorzitter Wannes Starckx zou dit verslag nog bekijken en vandaag een eventuele aanpassing voorstellen.
Waarnemend voorzitter Peter Roes leest de aanpassing voor die voorzitter Wannes Starckx hem heeft bezorgd:
“Een aanwezige ouder vanuit De Paddenstoel ziet in de cijfers geen daling van het leerlingaantal en wijst erop dat
er na de telling op 01/02/2015 er reeds 6 leerlingen de school hebben verlaten door de negatieve berichtgeving en
het negatieve klimaat rond de school. Als er hiermee rekening word gehouden is volgens de aanwezige ouder het
leerlingaantal waarschijnlijk gestegen tegenover het einde van vorig schooljaar.”
Paul Moelans wenst deze tekst eerst in het verslag te zien staan vooraleer hij deze eventueel kan goedkeuren.
De tekst zal in dit verslag worden opgenomen (zie hierboven) en het verslag zal volgende vergadering ter
goedkeuring worden gelegd.
Het verslag van 27 oktober 2015 wordt goedgekeurd.
De heer Kevin Van dooren, ouder van De Paddenstoel, deelt mee dat voorzitter Wannes Starckx hem beloofd had
dat hij een kwartier voor aanvang van de commissievergadering het verslag van vorige vergadering zou mogen
inkijken.
Waarnemend voorzitter Peter Roes weet hier niets van.
Paul Moelans verwijst naar zijn tussenkomst vorige commissie en haalt volgende paragraaf van het verslag aan:
“Paul Moelans meldt dat ter hoogte van de sporthal Schorvoort het moeilijk is om de baan op te rijden als gevolg
van het parkeren van vrachtwagens”. Hij vraagt aan schepen Marc Boogers hoever het hiermee staat.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat dit punt nog niet werd behandeld.
Paul Moelans wil dit punt zeker volgende commissie behandeld zien.
Paul Moelans verwijst naar zijn tussenkomst vorige commissie en haalt volgende paragraaf van het verslag aan:
“Paul Moelans vraagt in naam van de buurtbewoners verlichting in de Schorvoortstraat tussen het kabinet van de
dokter en de Slagmolenstraat. Het is daar pikdonker”. Hij vraagt hoever het hiermee staat.
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Schepen Luc Debondt deelt mee dat hij dit gesignaleerd heeft om te bespreken met Eandis. De diensten
wachten nog op een offerte van Eandis die begin volgend jaar verwacht wordt.
Paul Moelans wil graag op de commissie van januari een antwoord.
Paul Moelans verwijst naar het dossier in verband met de aankoop van het pand in de Druivenstraat. Hij
verduidelijkt dat op de commissievergadering er een duidelijke consensus was voor te stellen om het punt op de
Raad uit te stellen, wat niet is gebeurd. Het gaat hier over een aankoop van één miljoen zonder enige detail van de
nog uit te voeren verbouwingen. Daarenboven werd volgens Paul Moelans op de vorige gemeenteraad beloofd om
de verbouwingen op de commissie te brengen. Hij stelt vast dat dit niet werd geagendeerd.
Schepen Luc Debondt verduidelijkt dat er in de begroting 400.000 euro krediet is ingeschreven voor de
verbouwing van de kinderopvang het Lindeke. Deze verbouwingen zijn voorzien ofwel op de huidige
locatie van het Lindeke (Wollewei) ofwel op de locatie Druivenstraat. Meer is er op dit ogenblik gekend. Er
is ook nog geen beslissing genomen waar deze verbouwingen zullen doorgaan. Van zodra dit alles
duidelijk is, zal een voorontwerp worden opgemaakt en dit kan dan in de commissie besproken worden.
Voor Paul Moelans is dit geen antwoord op zijn vraag. Hij begrijpt niet dat men een pand aankoopt en volgens hem
nog niet weet wat er mee te doen. Hij wil een duidelijke detail zien van de aanpassingswerken volgens de normen
die moeten voldaan worden aan een kinderopvang. Paul Moelans herhaalt dat op de gemeenteraad duidelijk
beloofd werd om dit vandaag op deze commissie te bespreken.
Schepen Luc Debondt herhaalt dat de 400.000 euro die in de begroting werd opgenomen een raming is
gebaseerd op het aantal m² kinderopvang en er nog moet bekeken worden waar de kinderen zullen
opgevangen worden.
Paul Moelans begrijpt niet dat je toch gaat aankopen zonder te weten waarom.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat de aankoop voordeliger was dan de huidige huurprijs te blijven
betalen.
Tom Versmissen wil ook meer duidelijkheid. Hij verwijst naar de belofte dat vandaag op de commissie een raming
zou voorgesteld worden. Hij vindt de manier waarop het in de gemeenteraad werd behandeld beneden alle peil. Hij
wil alleszins voor volgende gemeenteraad, desnoods op de verenigde commissie, een gedetailleerde raming zoals
beloofd.
Pierre Gladiné ziet twee mogelijkheden. Ofwel verbouwt met het Lindeke op de huidige locatie ofwel verhuist met
het Lindeke naar de Druivenstraat maar dan vermoedt hij dat de kosten hoger gaan liggen dan een verbouwing in
de Wollewei.
Schepen Luc Debondt herhaalt nogmaals dat er op dit ogenblik in het pand Druivenstraat geen
aanpassingswerken moeten uitgevoerd worden en er dus ook geen kosten zijn. Enkel wanneer het
Lindeke zou overkomen naar de Druivenstraat, zullen er daar aanpassingswerken moeten verricht
worden.
Paul Moelans merkt op dat men normaal eerst keuzes maakt en men eerst duidelijk moet weten wat met het
Lindeke gaat gebeuren vooraleer iets anders te doen.
Tom Versmissen kent ondertussen de trukken van de foor. Eerst wordt het pand in de Druivenstraat aangekocht
voor kinderopvang, dan komen er aanpassingswerken en nadien nog eens meerwerken, enz. Hij vervolledigt: wij
vragen gewoon vandaag een duidelijke kostenraming. De huidige gang van zaken zijn voor hem een voorbeeld van
onverantwoord bestuur.
Pierre Gladiné ziet in dit alles twee dossiers, namelijk een eerste dossier: de aankoop van het pand Druivenstraat
omdat zich hiervoor een opportuniteit voordeed. En een tweede dossier: de aanpassingswerken voor het Lindeke.
Voor hem is dit duidelijk maar heeft de indruk dat men vorige commissie op het verkeerde been was gezet.
Schepen Luc Debondt merkt op dat de 400.000 euro voor aanpassingswerken voor het Lindeke in de
initiële begroting werden ingeschreven. De aankoop van het pand Druivenstraat is pas bij
begrotingswijziging ingeschreven omdat de mogelijkheid voor aankoop zich voordeed.
Paul Moelans vreest dat het pand dat men nu aankoop en waarvan hij schat dat het van de jaren 60 is, toch wel wat
kosten met zich zal meebrengen zoals bijvoorbeeld naar energie toe.
Schepen Luc Debondt deelt mee dat het pand volledig in orde is.
Paul Moelans verwacht tegen volgende commissie een duidelijk antwoord wat betreft de kosten die men aan het
pand nog zal hebben. Volgende commissie wij hij ook een overzicht van de alternatieven die bekeken werden met
het oog op deze aankoop en waarom die alternatieven niet goed werden bevonden. Hij verwijst hiervoor naar de
vraag van Dimitri Gevers vorige commissie.
Reccino Van Lommel verwijst naar de discussie van dit dossier op vorige commissie en dan nog eens op de
gemeenteraad en nu weer op de commissie. Hij vindt dit toch geen normale werkwijze.
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Tom Versmissen herhaalt dat hij niet begrijpt dat men een miljoen euro zo maar buiten gooit zonder te weten wat
met het pand te gaan doen. Voor hem is en blijft het een voorbeeld van onverantwoord bestuur.
Dimitri Gevers verwijst naar het verschil in het schattingsverslag van nu tegenover dit van een aantal jaren terug en
wil daar graag een inzicht van.
Schepen Marc Boogers zal dit opzoeken.
Paul Moelans wil graag volgende commissie een overzicht zien van de werken die de laatste vijf jaar werden
uitgevoerd aan het pand in de Druivenstraat.
Overeenkomst met de Universiteit Antwerpen voor gebruik Impala-software bij Inter Bibliothecair
Leenverkeer
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Wendy Schreurs toelichting bij dit punt.
Pierre Gladiné vraagt om de cijfers over de werking van de bibliotheek te brengen in de commissie van februari /
maart.
Gezien het opzoekingswerk op twee plaatsen omwille van de omschakeling zal dit gebracht worden in
maart / april.
Paul Moelans verwijst naar het project E-books en vraagt om een volgende commissie daar een overzicht over te
krijgen (resultaten, kostprijs, …).
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: extra parkeerverboden
Duifhuisstraat.
Erwin Brentjens vindt dat tussen de twee knikken in de Duifhuisstraat uitwijkmogelijkheden zo goed als onbestaand
zijn.
Er zijn daar wel een aantal opritten en die bieden plaats gevoeg voor uitwijkmogelijkheden voor
personenwagens.
Fietsactieplan
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Wouter Verhaert toelichting bij dit punt.
Willy Van Geirt verwijst naar de fietstelling thv de Steenweg op Antwerpen en vraagt of dit al besproken is met
AWV.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat er keuzes zullen moeten gemaakt worden.
Willy Van Geirt merkt op dat hij één van de mede-ondertekenaars was van de eerste fietsstraat, namelijk de
Apostioliekenstraat. Deze is inderdaad nu wel veiliger voor de fietsers maar volgens Willy Van Geirt is dit niet zo
voor de voetgangers. De stoepen zijn veel te smal voor voetgangers met een kinderwagen en voor
rolstoelgebruikers. Hij stelt voor om vooraleer een andere fietsstraat in gebruik te nemen eerst de
Apostoliekenstraat aan te passen voor voetgangers.
Erwin Brentjens stelt een toenemende parkeerdruk vast in de Apostoliekenstraat.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat wagens niet aan beide kanten mogen parkeren en dat dit ook aan
de politie is doorgegeven.
Willy Van Geirt heeft tijdens de kermisperiode ondervonden dat wildparkeren van fietsers een vervelende zaak is.
Hij merkt op dat bepaalde grote panden al langer leeg staan en vraagt of deze eventueel kunnen gebruikt worden
als fietsenparking.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat er ideeën zijn maar nog embryonaal.
Willy Van Geirt vraagt hoe ver het staat met fietsstallingen.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat er de laatste tijd stelselmatig een aantal worden bijgeplaatst.
Dimitri Gevers merkt op dat het probleem van fietsparkeren met cultuur te maken heeft. Fietsers lopen ook vaak
niet graag te ver.
Willy Van Geirt suggereert om bij grote evenementen” pop-up fietsstallingen” te organiseren.
Dit idee wordt alvast meegenomen.
Vanuit het publiek komt de vraag of al bekeken werd om aan kruispunten met lichten (bv. aan de Middelareskerk)
kan toegelaten worden dat fietsers die rechtsaf moeten, door het rood mogen rijden.
Daar werd reeds aan gedacht maar de politie heeft hierop negatief advies gegeven.
Paul Moelans vraagt zich af of er ergens een stad is met borden “meest perfecte fietsroute”.
Niet direct, maar autoluwe fietsroutes zullen wel bewegwijzerd worden.
Paul Moelans vraagt of het fietshuis aan de Papenbruggestraat goed draait.
Dit zal nagevraagd worden.
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Paul Moelans verwijst naar de fietsroute van Oude dijk naar Oud-Turnhout.
Momenteel is men aan een nieuw RUP bezig waar dit kan inpassen.
Paul Moelans vraagt tegen wanneer dit RUP klaar zou zijn.
Dit moet nagevraagd worden.
Tom Versmissen in welk kader de zone 30 past.
Schepen Marc Boogers verwijst naar het mobiliteitsplan waarin staat dat in de binnenstad gestreefd wordt
naar een volledige zone 30 met uitzondering van de invalswegen. Voor deze invalswegen moet gekeken
worden hoe deze veilig kunnen gemaakt worden.
Tom Versmissen geeft de suggestie mee dat best kan gekeken worden dat voor een definitieve oplossing gekozen
wordt.
Reccino Van Lommel kent plaatsen waar aan zebapaden led-verlichting is aangebracht wat voornamelijk ten
voordele is van de zichtbaarheid en veiligheid voor de voetganger. Hij vraagt of hieraan al gedacht werd.
Er is al wel aan gedacht maar moet nog verder onderzocht worden.
Willy Van Geirt meldt dat aan het fietspunt op de Graatakker nog steeds “park & ride” staat vermeld in plaats van
“park en bike”.
Dit zal doorgegeven worden.
Vanuit het publiek komt de vraag waarom men prioriteit zou geven aan een tunnel aan de Steenweg op Antwerpen
ipv het stedelijke plateau.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat dit nooit gezegd is geweest. De streefbeeldstudie voorziet in een
aantal theoretische oplossingen. Er is nooit gezegd wat AWV zal doen.
Vanuit het publiek wordt gevraagd of de Stad een inbreng heeft en welk advies de Stad geeft aan het AWV.
Blijkbaar zou het AWV willen voorzien in drukknoppen volgens het verslag.
Schepen Marc Boogers benadrukt dat het streefbeeld zeker geen realiteit is. Hij voegt er aan toe het
verslag nog niet te hebben ontvangen.
Flankerende maatregelen bij Concessieovereenkomst VinciPark - verlenging voor 2016
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Karolien Van den Broeck toelichting bij dit punt.
Karolien Van den Broeck deelt mee dat Vinci Park veranderd is van naam, namelijk Indigo.
Erwin Brentjens vraagt of het louter een naamsverandering is of een overnamen.
Het gaat hier over een naamsverandering.
Willy Van Geirt vraagt of al bekeken werd wat er in de toekomst gaat gebeuren met het parkeren; in eigen beheer of
niet.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat 2016 het laatste jaar zal zijn dat gewerkt wordt zoals nu gewerkt
wordt. Naar de toekomst toe kan het nog alle kanten op. Dit moet in het college nog besproken worden.
Paul Moelans vraagt wanneer er een uitspraak kan verwacht worden.
Schepen Marc Boogers verwacht weldra een uitspraak.
Paul Moelans vraagt of dit nog voor de zomer kan.
Schepen Marc Boogers verwacht dat dit zal gebeuren.
Willy Van Geirt vraagt of de nieuwe werkwijze een impact zal hebben op Vinci.
Dat zou kunnen.
Strooiplan 2015: toelichting en communicatie
Schepen Luc Debondt deelt mee dat aan de inhoud van het strooiplan niets werd gewijzigd.
De communicatie van het strooiplan werd gedaan via Binkenpost (oktober), de Stadskrant (november), de website,
een brief aan de overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, … waarin staat vermeld wat we van deze instellingen
verwachten. Verder is er ook de inzet van gemeenschapswachten en wijkagenten.
Reccino Van Lommel vraagt of er al GAS-boetes werden opgemaakt.
Dit zal nagevraagd worden.
Reccino Van Lommel vraagt hoe het staat met de zoutvoorraad.
Alles is aangevuld en de nodige contracten zijn afgesloten.
Paul Moelans vraagt of er materiaal voorzien is voor de buurten en hoe dan gecommuniceerd wordt naar hen toe.
Het materiaal was vorige jaar reeds voorzien. Vorig jaar werd dit via de buurtraden gecommuniceerd. Dit
jaar is dit nog niet gebeurd.
Paul Moelans vraagt om de buurten toch nog eens in te lichten.
Dit zal gebeuren.
Paul Moelans vraagt of het materiaal voor de buurten kosteloos is.
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Dit is inderdaad kosteloos.
Paul Moelans vraagt wat mindervaliden kunnen doen en hoe dit gecommuniceerd wordt.
Zij bellen best naar het OCMW. Dit is gecommuniceerd via Binkenpost en website.
Paul Moelans stelt voor om dit volgend jaar ook via de Stadskrant te communiceren.
Tom Versmissen stelt voor dat wijkagenten toch best eerst eens aanbellen vooraleer een brief in de bus te steken.
Dit zal doorgegeven worden aan de wijkagenten.
Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld waarom niet in de Stadskrant staat vermeld dat men bij het ruimen van
sneeuw dit niet op het fietspad mag gooien. De fietsersbond had dit al eerder gevraagd.
Asfaltwerken - stand van zaken
Steven Mateusen deelt mee dat de aannemer de werken niet meer wil uitvoeren omwille van de daling van de
prijzen en de voorziene herzieningsformule. De voorziene kredieten worden naar volgend jaar overgedragen.
Paul Moelans vraagt of met koude asfalt putten kunnen hersteld worden.
Dit is geen oplossing. Na een week is dit er meestal terug uit.
Paul Moelans vraagt om een lijst met dringende werken bij het verslag te voegen.
Kleuterschool De Paddenstoel - stand van zaken
Schepen Luc Debondt deelt mee dat er geen contact werd opgenomen met de preventieadviseur aangezien de
man niet bevoegd is. Wel werd samen met de diensten Facility Management, Jeugd en Stadsbedrijven een bezoek
werd gebracht aan de school.
Volgende zaken werden overwogen:
- Behandeling van het hout: zitjes is duur en even gevaarlijk.
- Afmaken met rubberen banden: duur, arbeidsintensief en niet beschikbaar
Er werd dan besloten om zandzakjes te plaatsen. Na het plaatsen is de verantwoordelijke van de dienst Jeugd
terug langs geweest en werd deze oplossing goed bevonden. De put moest nog opgevuld worden met houtschilfers
wat ook is gebeurd. Na al deze werken werd nog een algemene controle uitgevoerd en een verslag opgemaakt
waaruit blijkt dat de veiligheid in orde is.
De veiligheidsdeur aan de refter werd ook geplaatst.
Wat de preventieverslagen betreft waarover sprake was de vorige commissievergadering: deze worden steeds op
papier ter kennisname overgemaakt aan het college. Het digitale exemplaar is een werkdocument dat overgemaakt
wordt aan de diensten. Facility Management vult de gegevens aan met de stand van zaken. Nadien wordt dit
doorgestuurd naar de gebruiker die met eigen personeel een aantal zaken oplost (bv. brandblussers verplaatsen
die in de weg staan) en vullen dit aan in het document. Vandaar de wijzigingen aan het digitale document. Wat de
naam van het bedrijf betreft dat terug te vinden was bij de eigenschappen van het document: dit is een probleem
van IOK die dit ondertussen intern heeft opgelost.
Schepen Luc Debondt deelt ook nog mee dat op maandag 7 december een rondgang zal gebeuren met de
onderwijsinspectie op de drie locaties van de basisschool. Deze rondleiding was eerder reeds gepland.
Erwin Brentjens dankt de schepen voor de uitgebreide kennisgeving en verwijst nog naar de valruimte en vraagt of
dit in orde is.
De valdemping werd opgelost met de boomschors.
Paul Moelans overloopt de opsomming van de problemen zoals ze zijn opgenomen in vorig verslag en vraagt nog
eens expliciet naar het gebruik van de claxon bij brand. Een claxon mag gebruikt worden waardoor men voldoet
aan de regel.
Paul Moelans verwijst ook nog naar de speeltuigen en vraagt wie dit controleert en hoe vaak.
Dit wordt gedaan door Kobe Vercauteren van de jeugddienst die hiervoor speciaal is opgeleid. Hij
controleert elk jaar alle speelpleintjes en dus ook de stedelijke scholen.
Vragen van raadslid Stef Breugelmans:
- Situatie kruispunt Tielendijk - Steenweg op Diest.
Is er een mogelijke oplossing voor dit gevaarlijk kruispunt of wat is de stand van zaken?
- Situatie tankstation voor vrachtwagens op de Veedijk.
Is er een oplossing voor:
a) De veiligheid van de fietsers terug te verhogen?
b) De vrachtwagens die de weg versperren, wanneer ze aan het wachten zijn om te tanken?
Gezien de ver gevorderde tijd stelt Stef Breugelmans voor om zijn vraag volgende commissie te behandelen.
Volgende commissie zal dit punt eerst aan bod komen.
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Vragen van raadslid Erwin Brentjens:
- Heeft het College advies ingewonnen van de veiligheidsadviseur inzake het leggen van zandzakken op de
speelplaats van kleuterschool De Paddenstoel?
- Welk stappenplan heeft het College uitgewerkt ivm de aangekondigde sluiting van kleuterschool De
Paddenstoel eind dit schooljaar?
Schepen Marc Boogers meldt dat wat het stappenplan betreft er momenteel geen is want er is ook nog geen
principiële beslissing genomen.
Erwin Brentjens wijst er op dat wanneer er een herstructurering komt zoals bijvoorbeeld het sluiten van een
vestigingsplaats, de inrichtende macht voor 1 mei een beslissing moet nemen. Vooraleer een dergelijke beslissing
kan genomen worden moeten alle betrokkenen geraadpleegd worden.
Erwin Brentjens vraagt welke richtlijnen er aan de directeur werden gegeven voor onder meer de inschrijvingen
voor volgend schooljaar.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat er momenteel geen richtlijnen zijn gegeven.
Pierre Gladiné stelt vast dat in het meerjarenplan de inkomsten van de verkoop van de Paddenstoel uit de lijst zijn
gehaald.
Schepen Marc Boogers verduidelijkt dat juridisch werd geadviseerd om deze er uit te halen.
Pierre Gladiné besluit hieruit dat het dus onduidelijk blijft.
Tom Versmissen vraagt met aandrang aan de schepen om meer duidelijkheid.
De vertegenwoordiger van de ouders stelt vast dat schepen Marc Boogers een half jaar geleden zeer zelfverzekerd
was. Indien de school zal gesloten worden, willen de ouders wel een duidelijk plan B. Zij vinden dat het tijd is dat er
duidelijkheid komt wanneer de school zal gesloten worden. Zij verwijzen naar het blad “Rondom” waar schepen
Marc Boogers het had over inspraak en participatie maar waar in de praktijk volgens hen helemaal geen sprake is.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de burgemeester een duidelijk antwoord heeft gegeven.
De vertegenwoordiger van de ouders deelt mee dat de schoolraad uitgesteld werd en na twee maand nog steeds
niet opnieuw is samengekomen. Hij begrijpt de gang van zaken niet.
Schepen Marc Boogers deelt mee dat de schoolraad niet is samengekomen omdat er geen agendapunten
zouden zijn.
De vertegenwoordiger van de ouders vraagt nogmaals uitdrukkelijk: wat gaat er met de school gebeuren? Graag
dringend een antwoord aub.
Reccino Van Lommel vraagt of er een planning is. Tom Versmissen vraagt of er een stappenplan is en Paul
Moelans vraagt of het college een standpunt heeft.
Schepen Marc Boogers reageert: laat ons rustig het dossier bekijken.
Erwin Brentjens heeft de indruk dat de schepen werkt met een verrottingsstrategie.
Paul Moelans is van mening dat de schepen er op aanstuurt om de school uit te doven.
Tom Versmissen is van mening dat het college toch een visie moet hebben.
Paul Moelans vraagt of het college bereid is rekening te houden met de cijfers die de vertegenwoordiger van de
ouders heeft vernoemd. Hij vraagt nogmaals aan de schepen wanneer hij een uitspraak gaat doen.
De vertegenwoordiger van de ouders vult hierop aan dat de schepen in juni gezegd heeft het dossier te zullen
onderzoeken.
Paul Moelans is van mening dat er gewoon geen rekening wordt gehouden met al wat hier op de commissie gezegd
wordt. Bepaalde punten worden volgens hem gewoon niet geagendeerd. Hij krijgt de indruk dat de commissie
gewoon een praatbarak is.
Tom Versmissen dacht volgens de agenda van deze commissie dat de aanwezigen vandaag zouden te horen
krijgen wat er met de Paddenstoel zou gebeuren. Wat volgens hem ook zo beloofd was vorige commissie.
Paul Moelans vindt de uitleg die schepen Luc Debondt heeft gebracht een goede uitleg maar vindt dat de uitleg van
schepen Marc Boogers op niets trekt.
Schepen Marc Boogers is van mening dat dit een juridisch dossier is geworden. Hij wil nog eens duidelijk
stellen dat er nog geen beslissing is genomen.
Reccino Van Lommel vindt het geen juridisch dossier maar volgens hem gaat het hier gewoon over beleidskeuzes.
Schepen Marc Boogers verduidelijk dat het voor hem ook een menselijk dossier is.
De vertegenwoordigers van de ouders merkt nog op dat via de pers in de krant gecommuniceerd wordt maar men
aan de ouders niets laat weten. Hij vindt dat de ouders in de pers ook niet eerlijk beschreven worden.
Tot slot wil hij ook nog melden dat de oplossing die voorzien is maar een halfslachtige oplossing is die zeker zal
moeten herbekeken worden van zodra het zal beginnen vriezen. Hij wilde dit verduidelijken aan de hand van enkele
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foto’s (maar is ze vergeten) over onder meer gladheid, verplaatsbaarheid van de zandzakjes, valgevaar, verharding
bij vriesweer.
Punten agenda gemeenteraad
Gemeentelijke saneringsbijdrage
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Steven Mateusen toelichting bij dit punt.
Voor Willy Van Geirt is het allemaal chinees en hij vraagt zich af of de ambtenaar het zelf wel begrijpt.
Pierre Gladiné begrijpt het wel wat bedrijven betreft maar stelt vast dat bepaalde scholen ook veel water verbruiken.
Scholen worden niet aanzien als huishoudelijke verbruikers.
Pierre Gladiné besluit hieruit dat het voor scholen dan ook gaat verdubbelen.
Wanneer scholen als bedrijf worden aanzien, blijft het hetzelfde.
Pierre Gladiné pleit voor een goede communicatie naar de scholen toe.
Tom Versmissen vindt dat Turnhout al geen bedrijfsvriendelijk klimaat heeft en stelt voor om toch eens goed na te
gaan om het nog niet allemaal duurder te maken.
Uit de gegevens verkregen van Pidpa is niet uit te maken over hoeveel bedrijven het gaat. Men heeft
gekozen voor één tarief voor bedrijven.
Tom Versmissen is van mening dat grote bedrijven nu al veel belasting betalen. Hij vraagt om toch maar eens goed
na te denken want een bedrijf kan vlug weggaan.
Paul Moelans vraagt hoe de regeling is voor rusthuizen.
Dit moet nagevraagd worden.
Verrekening 9
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Steven Mateusen toelichting bij dit punt.
Dading
Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Steven Mateusen toelichting bij dit punt.
Paul Moelans vraagt of het onderzoeksbureau hier iets mee te maken heeft.
Neen.
Paul Moelans stelt vast dat de nutsmaatschappijen in gebreken zijn gebleven en dat Stad nu gaat betalen. Volgens
hem is de burger nu de dupe.
Schepen Luc Debondt deelt mee dat IOK het advies van een dading heeft gegeven.
Paul Moelans vraagt of de Stad iets achter de hand heeft.
In werfverslagen is wel wat terug te vinden.
Pierre Gladiné vraagt waarom de werken nooit werden geschorst.
De aannemer eiste bij een schorsing een schadevergoeding.
Paul Moelans meent dat het verstandig zou zijn om een raadsman aan te stellen en zijn/haar advies te vragen.
Tom Versmissen is van mening dat door deze dading de Stad toegeeft in de fout te zijn gegaan.
Dimitri Gevers vraagt wat de Stad gaat doen ten overstaan van de nutsmaatschappijen.
Schepen Luc Debondt deelt mee dat eventueel aan IOK kan gevraagd worden om de nutsmaatschappijen
te vorderen.
Paul Moelans vraagt om dat dan te doen vooraleer een dading af te sluiten.
Tom Versmissen stelt voor om een algeheel advies te vragen.
Paul Moelans wil weten of de Stad hier in de fout is gegaan.
Schepen Luc Debondt verduidelijkt dat IOK aanvoert dat bepaalde elementen voor de Stad spreken en
anderen dan weer tegen. Een dergelijk probleem met een aannemer is nog nooit voorgekomen.
Toen de Stad de werken wilde schorsen vroeg de aannemer een schadevergoeding. Om die reden heeft
men de aannemer laten voort werken. Nu beweert de aannemer dat hij rendementsverlies heeft geleden.
Men vreest dat het meer gaat kosten wanneer men de zaak voor de rechtbank brengt.
Dimitri Gevers meent dat het toch niet de eerste keer is dat nutsmaatschappijen te laat zijn.
Pierre Gladiné begrijpt dat voor de rechtbank de Stad de zaak kan verliezen maar is van mening dat toch kan
nagegaan worden wat van de nutsmaatschappijen kan gerecupereerd worden. Hij vindt dat men beter de werken
had geschorst en man op dat punt wat naïef is geweest.
Schepen Luc Debondt zal aan IOK advies vragen en dit aan de raadsleden communiceren voor de
gemeenteraad als het advies tijdig binnen is.
Uit het college
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Er werden geen punten aangebracht.
Varia
Pierre Gladiné weet dat de vzw netwerk duurzame mobiliteit die ondersteund wordt door de Vlaamse Regering op
zoek is naar gemeenten met complexe mobiliteitsvraagstukken en vraagt om dit volgende commissie te bespreken.
Paul Moelans vraagt om op de palen ter hoogte van het bruggetje aan de Oude Dijk reflectoren aan te brengen.
Eddy Grooten meldt dat in de Grimstedestraat ter hoogte van nummer 55 een verkeersbord schuin tegen de gevel
staat.
Tom Versmissen meldt dat in de bocht van de Tramstraat er veel afval naast de vuilbak ligt en nu ook al op de inrit
van de ondergrondse parking van Horito.
Jan Van Rompuy
commissiesecretaris
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Vergadering
Commissie 5
dinsdag 1 december 2015

Agenda
− Goedkeuring verslag vorige vergadering
− Overeenkomst met UA voor gebruik Impala-software bij Inter Bibliothecair Leenverkeer
− Aanvullende reglementen politie wegverkeer
− Fietsactieplan
− Flankerende maatregelen concessieovereenkomst Vinci Park – verlenging voor 2016
− Strooiplan 2015: toelichting en communicatie
− Asfaltwerken: stand van zaken
− Kleuterschool De Paddenstoel: stand van zaken
− Vragen van raadsleden
− Punten agenda gemeenteraad
− Uit het college
− Varia

