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Verenigde commissie
Geachte mevrouw
Geachte heer
Wij nodigen u vriendelijk uit op de vergadering van de verenigde commissie. Deze vindt plaats op woensdag
25 september 2019 om 19:30 uur in de raadzaal van het Stadhuis.
Agenda:
Besloten zitting
- Vraag van raadsleden van Vlaams Belang, Open VLD, PVDA en TIM:
Bespreking toekomst ijssport in Turnhout
Via de media vernamen de Turnhoutenaren dat de tijdelijk ijsbaan in de Everdongenlaan teTurnhout
niet langer kan geëxploiteerd worden door het ijssportcentrum.
Het dossier van de ijsbaan is niet enkel van belang voor de ijssportverenigingen maar heeft
bovendien ook een belangrijke component naar het publiek en de scholen.
De recente evolutie in het dossier roept heel wat vragen op:
 In de eerste plaats is er nood aan duiding van de actuele stand van zaken in het dossier
van de schaatsbaan
 Is er of wordt er een alternatief uitgewerkt om op korte termijn opnieuw een tijdelijke
ijsbaan voor het publiek schaatsen en de schaatsverenigingen te kunnen realiseren?
 Wanneer werd het schepencollege (of een lid van het schepencollege) op de hoogte
gesteld van het mogelijk verdwijnen van de tijdelijke ijsbaan Everdongenlaan? Is het
stadsbestuur betrokken geweest in gesprekken tussen de vzw en de verhuurder van de
locatie?
 Is er perspectief tot realisatie van de definitieve ijsbaan, waar de gemeenteraad een
erfpachtdossier op het domein van de FRAC beslist en waar eveneens een
omgevingsvergunning voor werd afgeleverd?
 Zijn er concrete vragen gesteld door het ijssportcentrum ter ondersteuning van de
realisatie van een tijdelijke en/of de definitieve ijsbaan en hoe werd daar desgevallend
vanuit het bestuur op gereageerd?
Openbare zitting
- Goedkeuring verslag vorige vergadering

- Toelichting kwartaalcijfers Sociale Zaken Q1 2019, financiële jaarcijfers 2018 en cijfers socio-culturele
particpatie
- Wijzigingen statuten Raad van Bestuur Orion
- Toelichting jaarrekening Welzijnszorg Kempen
- Punten agenda Gemeenteraad en Raad Maatschappelijk Welzijn
- Uit het college
Met vriendelijke groeten
Peter Segers
Commissievoorzitter

