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GEMEENTE WEMMEL
gemeenteraad Donderdag 20 oktober
2016
Besluitvorming

Toepassing artikel 252 van het gemeentedecreet
Aanwezig :

Raf De Visscher, voorzitter gemeenteraad,
Walter Vansteenkiste, burgemeester
Marcel Van Langenhove, Bernard Carpriau, Monique Van der Straeten, Vincent
Jonckheere, schepenen
Christian Andries, Jan Verhasselt, Didier Noltincx, Roger Mertens, Jacqueline
Moreau, Roberto Galluccio, Alain Stubbe, Thierry Mombeek, Koen Weemaes, Wies
Herpol, Steve Goeman, Monique Froment, Veerle Haemers (vanaf punt 6), Eugène
Verbist, Marie Christine Nys, raadsleden
Katrien De Taeye, gemeentesecretaris.

Verontschuldigd : Christine Lemmens, schepen, Jeannine Sarels, Michèle Laemont, Bernard
Hoebanckx, raadsleden

De gemeenteraadszitting wordt door de voorzitter om 19u30 voor geopend verklaard.
OPENBARE ZITTING
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Verslag gemeenteraad 15/09/2016 : wordt EENPARIG goedgekeurd
Budgetwijziging 1 2016 - OCMW : goedkeuring : schepen Jonckheere licht dit punt toe : wordt
goedgekeurd met 14 stemmen voor bij 6 onthoudingen ( Bernard Carpriau, Didier Noltincx, Roger
Mertens, Roberto Galluccio, Alain Stubbe, Eugène Verbist )
Centrale kerkbestuur: budget 2017, budgetwijziging 2016 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 :
goedkeuring : schepen Jonckheere licht dit punt toe : wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor 1 tegen (
Roberto Galluccio ) bij 5 onthoudingen ( Bernard Carpriau, Didier Noltincx, Roger Mertens, Alain Stubbe,
Eugène Verbist )
RUP 'Zonevreemde terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten' - intrekking
gemeenteraadsbesluit van 23/06/2016 en nieuw besluit tot definitieve vaststelling : de burgemeester licht
dit punt toe : wordt EENPARIG goedgekeurd
Wijziging aanvullend verkeersreglement: verlenging parkeerverbod J. Bruyndonckxstraat rechtover H.
Verrieststraat : schepen Carpriau licht dit punt toe : wordt EENPARIG goedgekeurd
Veerle Haemers treedt in zitting.
Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie,
ontwerp en
verwezenlijking en EPB-verslaggeving voor de bouw van een sociaal huis en lokaal dienstencentrum voor
het OCMW en een bibliotheek voor het gemeentebestuur van Wemmel: vaststellen wijze van gunnen
: schepen Van der Straeten licht dit punt toe : wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor 6 tegen (
Bernard Carpriau, Didier Noltincx, Roger Mertens, Roberto Galluccio, Alain Stubbe, Eugène Verbist )
Transitie - oprichting overlegorgaan TMVW: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger : de
burgemeester licht dit punt toe . Walter Vansteenkiste wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Vincent
Jonckheere als plaatsvervanger. Dit wordt EENPARIG goedgekeurd.
Oproep kandidaat-bestuurder Vivaqua : de burgemeester licht dit punt toe : Walter Vansteenkiste wordt
aangeduid als kandidaat-bestuurder met 14 stemmen voor.

MONDELINGE VRAGEN DOOR GEMEENTERAADSLEDEN
Christian Andries verlaat de zitting.
Didier Noltincx
- Vraagt of er voor het schoolzwemmen een verschil is met vorig schooljaar. Schepen Carpriau antwoordt dat er
geen verschil is. Er wordt gezwommen in de zwembaden van de buurgemeenten maar gezien de afstanden gaat
men tweewekelijks zwemmen met 3 schooljaren (het 1ste, 3de en 5de leerjaar).
- Vraagt naar de stand van zaken van de uitbreiding van FGBS en wanneer de werken zullen starten. Schepen
Carpriau antwoordt dat het aanvraagformulier ivm het capaciteitsdossier aanvaard is. De subsidies verkregen
door het capaciteitsdossier zullen later aangevuld worden met middelen uit het regulier dossier. OVSG zal
trachten om het reguliere dossier te laten goedkeuren zodra de bouw van de 8 klassen klaar is.
Er wordt voorzien dat eind december 2016 het dossier zal kunnen ingediend worden bij AGION zodat er een
aanbesteding kan uitgeschreven worden rond februari 2017. Op 1 juli 2017 zouden de werken kunnen starten.
Na intrek in de nieuwbouw is voorzien dat beide containers zullen gebruikt worden voor 50 extra plaatsen in de
FGBS. In het voormalig zwembad zullen dan 75 ll (3 klassen) van NGBS hun intrek nemen.
- Stelt dat het Vlaams Gewest en de Provincie Vlaams Brabant veel initiatieven genomen hebben voor het
toerisme in onze regio. Hij vraagt welke initiatieven de gemeente Wemmel genomen heeft, of Wemmel contact
genomen heeft met sommige verenigingen om het toerisme te versterken en of er contacten zijn met
"visit.brussels", het orgaan voor het toerisme in de hoofdstad. De burgemeester antwoordt dat we voor het
ogenblik geen schepen van toerisme hebben. Er werden geen specifieke acties ondernoemen om het toerisme
te versterken en deze staan niet gepland in BBC. Er zijn wel enkele wandel- en fietsroutes. Met "visit.brussels" is
er geen contact.
Monique Froment
- Stelt dat er problemen zijn in de Remekerstraat met de rioleringswerken en dat er een petitie lopende is van
de omwonenden. De burgemeester antwoordt dat de riolering niet kan aangelegd worden via de klassieke
methode. Dit moet gebeuren via de tuinen van de eigenaars. Alle akkoorden van de eigenaars betreffende de
ondergrondse erfdienstbaarheid zijn toegekomen bij de notaris. Er is geen petitie toegekomen van de inwoners
van de Remekerstraat. Er zou wel een petitie lopende zijn van de inwoners van de E. Van Elewijckstraat
aangaande de parkeermogelijkheden tijdens de aankomende werken in hun straat.
Roger Mertens

Merkt op dat er wel een schepen van toerisme vermeld is op de website van Wemmel.
De volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op 24 november.
Deze lijst ligt ter inzage op het gemeentehuis – Dr. H. Folletlaan 28 te 1780 Wemmel, alle werkdagen tussen
8u30 en 11u30 en dit tot 25 november 2016.
Wemmel, 25 oktober 2016
In opdracht :

De gemeentesecretaris
(g) K. DE TAEYE

de voorzitter
(g) R. DE VISSCHER

