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Toepassing artikel 252 van het gemeentedecreet
Aanwezig :

Dhr. Carpriau Bernard, Schepen-Voorzitter, Dhr. Andries Christian,
Burgemeester, Dhr. Van Langenhove Marcel, Dhr. Mertens Roger,
Dhr. Vander Voorde Herman, Mevr. Van der Straeten Monique, Schepenen,
Dhr. Verhasselt Jan, Mevr. Govaere-Laurent Marie-Françoise, Dhr. Noltincx
Didier, Mevr. Van Cauwenberghe Fernande, Dhr. Coomans de Brachène
Thierry, Dhr. De Visscher Raf, Mevr. Sarels Jeannine, Dhr. Galluccio Roberto,
Dhr. Vansteenkiste Walter, Mevr. Moreau Jacqueline, Dhr. Verbist Eugène,
Dhr. De Lille Robert, Mevr. Dewell Nathalie, Mevr. Van Baden Lucia,
Dhr. Stubbe Alain, Dhr. Mombeek Thierry, Mevr. Gordts Marleen , raadsleden
en Mevr. De Taeye Katrien, Secretaris

De voorzitter opent de zitting.
De Secretaris geeft lezing van het PV van voorgaande zitting hetwelk door de raad
wordt goedgekeurd met 21 stemmen voor en 2 tegen (Verhasselt Jan, Vansteenkiste Walter).
De voorzitter stelt voor om de dagorde te wijzigen nl. punt 3 wordt punt 4, punt 5 wordt punt 6 en
punt 6 wordt punt 5. Dit wordt eenparig goedgekeurd.

OPENBARE ZITTING

1.

2.

Dossier Nerviërslaan (deel) - Leopold III - Laan : afsluiten van een ABR-Polis
(Verzekering Alle Bouwplaatsrisico's) : Nathalie Dewell heeft verschillende opmerkingen
mbt de inhoud van de polis : Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende raad : wordt
éénparig goedgekeurd.
Kennisgeving besluit College 24/08/2011 mbt de gunning van de opdracht voor de opmaak
van het landschapsbeheersplan voor park en omgeving : Schepen Vander Voorde licht dit
voorstel toe.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Vaststelling reglement kerstgevelwedstrijd : Burgemeester Andries licht dit voorstel toe.
Walter Vansteenkiste stelt voor een amendement toe te voegen nl : "bij de uitvoering van
dit reglement zullen al de decretale bepalingen worden nageleefd" : dit amendement wordt
niet goedgekeurd met 9 stemmen voor en 14 tegen ( Carpriau Bernard, Andries Christian,
Mertens Roger, Govaere-Laurent Marie-Françoise, Noltincx Didier, Van Cauwenberghe
Fernande, Coomans de Brachène Thierry, Sarels Jeannine, Galluccio Roberto, Verbist
Eugène, De Lille Robert, Dewell Nathalie, Stubbe Alain, Mombeek Thierry)
Dit reglement wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor 8 tegen ( Van Langenhove Marcel,
Van der Straeten Monique, Verhasselt Jan, De Visscher Raf, Vansteenkiste Walter, Moreau
Jacqueline, Van Baden Lucia, Gordts Marleen) bij 1 onthouding (Vander Voorde Herman ).
Aanpassing bij de aanvullende gemeentelijke verordening bij het Besluit van de Vlaamse
Regering dd. 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers
en studentenkamers : Schepen Vander Voorde licht dit punt toe : wordt EENPARIG
goedgekeurd.
FGBS - Terugvordering via werkingsbudget (Tivoli) : rechtzetting gemeenteraadsbeslissing
30/06/2011 ingevolge gewijzigde omzendbrief : wordt goedgekeurd met 22 stemmen voor
bij 1 onthouding ( Verhasselt Jan ).
Ter kennisgeving : delegatie handtekening secretaris gedurende afwezigheid (art. 184 GD) :
hiervan wordt kennis genomen.
Goedkeuring jaarrekening 2010 VZW PRO HUMANITATE : De voorzitter licht dit punt
toe : wordt goedgekeurd met 22 stemmen voor bij 1 onthouding ( Van Baden Lucia )
Motie betreffende de splitsing van de uitgave 2011 van het telefoonboek - witte gids voor
de zone 02 : Sarels Jeannine leest de motie voor : wordt goedgekeurd met 11 stemmen
voor 7 tegen ( Vander Voorde Herman, Van der Straeten Monique, Verhasselt Jan, De
Visscher Raf, Vansteenkiste Walter, Van Baden Lucia, Gordts Marleen ) bij 5
onthoudingen ( Andries Christian, Van Langenhove Marcel, Van Cauwenberghe Fernande,
Moreau Jacqueline, Mombeek Thierry )
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota
provinciale
erosiecoördinator. : Alvorens over te gaan tot de behandeling van dit punt wordt door Dhr.
Wim Verdoodt, ingenieur, een toelichting gegeven mbt wateroverlast van 18/08/2011,
aangevuld door toelichtingen van de voorzitter en Schepen Vander Voorde: dit punt wordt
EENPARIG goedgekeurd.

MONDELINGE VRAGEN DOOR GEMEENTERAADSLEDEN

Raadslid Van Baden :
-

Vraagt waarom er geen foto's van jubilarissen meer staan in het info-blad. De Burgemeester
stelt dat er hiervoor geen plaats is, gezien hij de voorkeur geeft aan tekst.

Raadslid Vansteenkiste :

-

Vraagt of het nut van de Aquafin-werken nog altijd in vraag gesteld wordt. Schepen
Mertens stelt dat dit een verkeerde weergave van zijn woorden is. De voorzitter antwoordt
dat de werken van Aquafin wel degelijk nut hadden.

-

Vraagt aan de Burgemeester waarom zijn speech van 21 juli niet beschikbaar is op papier.
Hij vindt dat bepaalde delen van de inhoud niet passend waren en vraagt zich af waarom er
met geen woord gerept wordt over Wemmel en het beleid. De Burgemeester antwoordt dat
hij vrij is al dan niet zijn speech mee te delen en ontkent de beweringen van het
gemeenteraadslid.

Raadslid Verbist :
-

Vraagt hoe het staat met de markeringen op de Romeinse Steenweg. Schepen Mertens
antwoordt dat er geen nieuws is.

Raadslid Dewell :
-

Vraagt of de verkeersstudie mbt de Aldi kan voorgelegd worden aan de commissie
mobiliteit. Schepen Vander Voorde antwoordt dat we dienen te wachten op het verdere
verloop van de procedure en dat het geen probleem is om de studie aan de
mobiliteitscommissie voor te leggen.

Raadslid Coomans de Brachene :
-

Kaart het probleem van de ratten in de Vijverslaan, Dijck en omgeving aan. Schepen
Vander Voorde antwoordt dat de dienst milieu hiervan op de hoogte is. Er werd een extra
ronde ontratting ingelast. Privé-personen kunnen bovendien rattenvergif aankopen tegen
een goedkope prijs op de dienst milieu en ontvangerij.

-

Vraagt of alle bestellingen van bomen, planten e.d. gebeurd zijn? Schepen Vander Voorde
antwoordt dat er volgende week een onderhoud komt met de milieuambtenaar.

Raadslid Verbist :
-

Stelt dat de aanplanting van de bomen in de Alboom nog steeds niet gebeurd is na 2 jaar.
Schepen Vander Voorde heeft dit doorgegeven aan de dienst en rekent erop dat het nodige
gedaan wordt.

Raadslid Sarels :
-

Vraagt wat er moet geantwoord worden op de mails mbt het parkeren op de Romeinse
Steenweg. De Burgemeester antwoordt dat hij reeds het nodige heeft gedaan en contact
opgenomen heeft met de politie en de bevoegde schepen.

Raadslid Vansteenkiste :

-

Vraagt excuses van Dhr. Gallucio. Dhr. Gallucio heeft desbetreffende een brief geschreven
die hij voorleest en de excuses omvatten.

Burgemeester Andries :
-

Zegt dat hij een antwoord heeft op een vraag van schepen Vander Voorde mbt de activiteit :
"de burgemeester kookt". De opbrengst van de wijnverkoop is geen subsidie aan jongeren;
De burgemeester leest de email voor van de directeur van het Horeca-instituut Wemmel,
die dit bevestigt.

Deze lijst ligt ter inzage op het gemeentehuis – Dr. H. Folletlaan 28 te 1780 Wemmel, alle
werkdagen tussen 8u30 en 11u30 en dit tot 14 oktober 2011.

Wemmel, 15 september 2011
In opdracht :
de secretaris
(g) K. DE TAEYE

de voorzitter
(g) B. CARPRIAU

