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Interpellatie: verzakkingen Haverreep en Roggereep
Interpellatie: onderhoud van rioleringen en groen, wijk Haverreep , Roggereep, Speltreep
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Aanvullende dagorde CD&V-fractie
11. Interpellatie: toegang tot recyclagepark
12. Interpellatie: slechte staat van trap op dijk te Boekhoute
13. Interpellatie: benaming brug

Openbare zitting
1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 25.10.2018.

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 25.10.2018 werden voorgelegd en goedgekeurd.
Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
2.

Goedkeuren agenda van de buitengewone algemene vergadering IGS Westlede op 04.12.2018.

Bevoegdheid


Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen.

Wetten en Reglementen


Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten





De statuten van de IGS Westlede.
Schrijven van 05.10.2018 van de IGS Westlede, met bijlagen, waarbij gevraagd wordt aan de
gemeenteraad om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van
04.12.2018.
Gemeenteraadsbesluit van 30.05.2013 betreffende het aanduiden van een mandatarisvertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de
Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen op 18.06.2013 en alle volgende algemene
vergaderingen tot de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Verantwoording



De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering van 04.12.2018 met daarop volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergaderingen 05.06.2018.
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2019
4. Uittreding provincie
5. Ontslag en benoeming bestuurders

Tussenkomsten


CD&V merkt op dat in het document ‘Activiteiten en strategie 2019’ staat dat in de toekomst de
crematoria vooral zullen instaan voor grote plechtigheden omdat de kleine plechtigheden meer
en meer door lokale begrafenisondernemers worden georganiseerd. Zal dit op termijn geen
financiële gevolgen hebben?
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Het college van burgemeester en schepenen zal die vraag voorleggen aan de directie van IGS
Westlede.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op
04.12.2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergaderingen 05.06.2018.
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2019
4. Uittreding provincie
5. Ontslag en benoeming bestuurders
Art. 2
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevr. Francine De Weweire, of haar plaatsvervanger, dhr.
Philippe De Coninck, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de IGS Westlede wordt
opgedragen ter zitting van de algemene vergadering overeenkomstig de wil van de onderhavige
gemeenteraad te stemmen.
Art. 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080
Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen.
3.

Wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende Interlokale Vereniging
Wooncentrum Meetjesland.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Wetten en Reglementen




Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

Verwijzingsdocumenten





Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2009 houdende goedkeuren van de overeenkomst
ter oprichting van de ‘Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland’ en aanduiden van een
mandataris-afgevaardigde in het beheerscomité.
Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2012 houdende Wijziging overeenkomst met statutaire
draagkracht betreffende Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland.
Besluit van de gemeenteraad van 26 april 2018 houdende de goedkeuring tot verderzetting van
het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘interlokale vereniging Wooncentrum
Meetjesland’ tot eind 2019.
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Verantwoording







De Interlokale vereniging werd opgericht voor een periode tot eind 2018,
De nieuwe Vlaamse subsidiëringsperiode voor het project Wooncentrum Meetjesland loopt tot
eind 2019.
De Vlaamse financiering voor een intergemeentelijk project lokaal woonbeleid, zoals bepaald in
bovengenoemd besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016, kan enkel verkregen worden
door een intergemeentelijk samenwerkingsverband zoals bepaald in het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
De Interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland moet de aangepaste statuten bezorgen aan
het agentschap Wonen Vlaanderen om ontvankelijk te zijn.
Er wordt daarom een overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende Interlokale
vereniging Wooncentrum Meetjesland voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende Interlokale vereniging Wooncentrum
Meetjesland wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 5 wordt vervangen door: “De vereniging wordt opgericht met ingang van 1 januari 2009 tot en
met 31 december 2019.”
Art. 2
Afschrift van deze beslissing wordt samen met de ondertekende overeenkomst overgemaakt aan
Wooncentrum Meetjesland
4.

Definitieve straatnaamgeving plein aan de Dijkstraat te Assenede: Molenbergplein.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2015, artikel 42.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 28.01.1977 en latere wijzigingen houdende bescherming van de namen van de
openbare wegen en pleinen.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten






Gemeentelijk schrijven van 05.07.2018 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’
houdende verzoek om advies.
Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ van 30.07.2018, met
akkoordverklaring van de voorgestelde naam voor het plein, zijnde Molenbergplein.
Princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 27.09.2018 met als voorstel : Molenbergplein.
Gemeentelijk schrijven van 03.10.2018 aan de gemeentelijke cultuurraad houdende verzoek om
advies.
Schrijven van de cultuurraad van 05.11.2018, met akkoordverklaring naam voor het plein.
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Bekendmaking openbaar onderzoek.
Proces-verbaal van sluiting openbaar onderzoek dd. 06.11.2018.
Plan met aanduiding plein.

Verantwoording









De cultuurraad vraagt op 12.06.2018 aan het college van burgemeester en schepenen om aan
het plein, in de volksmond gekend als ‘Molenbergplein’, een officiële naam toe te kennen.
Het plein situeert zich, als een eiland, vooraan in de Dijkstraat te Assenede.
Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 30.07.2018 met volgend
voorstel:
“Wij hebben uw brief tijdens onze vergadering besproken en we zijn akkoord met het voorstel
om het plein ‘Molenbergplein’ te noemen”.
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18.09.2018 werd voorgesteld om
te kiezen voor volgende naam: Molenbergplein.
In zitting van de gemeenteraad van 27.09.2018 werd principieel ‘Molenbergplein’ goedgekeurd.
Het openbaar onderzoek dat werd ingericht van 08.10.2018 tot en met 06.11.2018, zonder
opmerkingen.
Advies cultuurraad van 05.11.2018:
“Het bestuur van de cultuurraad boog zich over de adviesvraag omtrent de straatnaamgeving te
Assenede, plein aan de Dijkstraat. Het bestuur komt tot onderstaand advies.
De straatnaam zoals door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad
voorgesteld (op advies van heemkundig genootschap ‘de Twee Ambachten’) wordt door het
bestuur van de cultuurraad goed bevonden. Concreet gaat het om het voorstel om het plein de
naam Molenbergplein te geven. In de veronderstelling hiermee voldoende informatie bezorgd te
hebben, hoopt het bestuur van de cultuurraad dat het college van burgemeester en schepenen
dit advies kan volgen.”

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Als officiële straatnaam voor het plein ter hoogte van de Dijkstraat te Assenede, zijnde openbaar
domein, wordt definitief voorgesteld: Molenbergplein.
5.

TMVS dv - Goedkeuren agenda en vaststellen mandaat voor de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv van 19.12.2018.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42 en latere wijzigingen en aanvullingen.

Wetten en Reglementen



Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen en aanvullingen.
De statuten van TMVS dv.
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Verwijzingsdocumenten




De aangetekende oproepingsbrief van TMVS dv d.d. 25.10.2018 voor de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv op 19.12.2018, waarin de agenda werd meegedeeld.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur van TMVS dv in de
zitting van 24.10.2018.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.05.2018 betreffende de aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene vergadering van TMVS dv voor de
duur van de legislatuur.

Verantwoording





De gemeente Assenede is aangesloten bij TMVS dv.
Mevr. Chantal Bobelijn en mevr. Francine De Weweire zijn door de gemeenteraad aangeduid als
resp. de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger van de algemene vergadering van TMVS dv
voor de duur van de legislatuur.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 19.12.2018 en het mandaat van de
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger vast te stellen.

Tussenkomsten



N-VA vraagt een aparte stemming over de agenda en het vaststellen van de vertegenwoordigers.
CD&V merkt op dat de begroting die moet worden goedgekeurd staat samengevat in een
resultatenrekening op amper 1 bladzijde. Het gaat hier toch om een omzet en bedrijfskost van
meer dan 15 miljoen euro die niet verder gespecifieerd worden. Dit is weinigzeggend en CD&V
stelt zich hier vragen bij.
Het college van burgemeester en schepenen zal bijkomende informatie vragen over het budget
2019 aan de directie van TMVS dv en zal de vraag van CD&V ook voorleggen op de algemene
vergadering.

Stemmen
Stemresultaat: over artikel 1 en 3 (agenda en afschrift):
22 ja-stemmen
over artikel 2 (vaststellen mandaat):
14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens, Chantal
Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetslé, Dominique Buysse, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Alex Meulebroeck, Bianca
Buysse, Heidi Schaght)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Brenda Van den Bossche, Guido Van de Veire, Sabina De Craecker)
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv van 19.12.2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toetredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
Begroting
Benoemingen
Mededelingen
6.1. Presentatiegelden vanaf 2019
6.2. Overige
Varia
Art. 2
De gemeenteraad stelt het mandaat van mevr. Chantal Bobelijn als vertegenwoordiger en mevr.
Francine De Weweire als plaatsvervanger van de algemene vergadering van TMVS dv vast. Zij worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of
per elektronische post op 20181219BAVTMVS@farys.be.
6.

Goedkeuren aanpassingen aan het gecoördineerd politiereglement van Assenede, politiezone
Assenede - Evergem.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 42.

Wetten en Reglementen






De nieuwe gemeentewet van 24.06.1988 in het bijzonder art. 119, 119bis en 135§2.
De wet van 07.12.1988 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst.
De wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
De wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar
uitvoeringsbesluiten.
Het omgevingsvergunningsdecreet van 25.04.2014 en haar uitvoeringsbesluit.

Verwijzingsdocumenten





Het gemeenteraadsbesluit van 22.02.2018 betreffende het vaststellen van het gewijzigd
politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem.
Het gecoördineerde politiereglement van Assenede zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
van 22.02.2018.
Een overzicht van de voorgestelde aanpassingen aan het gecoördineerde politiereglement van
Assenede van 22.02.2018.
Het voorstel van het aangepaste gecoördineerd politiereglement van Assenede dat aan de
gemeenteraad van 29.11.2018 wordt voorgelegd.
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Verantwoording








Begin 2019 zal in samenspraak met de gemeentelijke diensten van de gemeente Evergem en
Assenede, politie en de verschillende politieke fracties een grondige evaluatie gebeuren van het
huidige reglement.
Op dit moment zijn er enkele wijzigingen noodzakelijk ten gevolge van wijzigingen in de hogere
wetgeving. Daarnaast worden een aantal aanpassingen voorgesteld om het gecoördineerde
politiereglement van Assenede eenduidiger en consequenter te maken.
De voorstellen tot aanpassingen worden gebundeld voorgelegd en gemotiveerd aan de
gemeenteraad.
De gemeenteraad kan de voorgestelde aanpassingen aan het gecoördineerde politiereglement
van Assenede goedkeuren.
De gemeenteraad kan het aangepaste gecoördineerde politiereglement in werking laten treden
op 01.12.2018.

Tussenkomsten


CD&V vraagt of hetzelfde reglement ook in Evergem is goedgekeurd?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de wijzigingen altijd in samenspraak
met een ambtenaar van de gemeente Evergem worden voorbereid. De documenten zijn niet
meer exact hetzelfde omdat er nu voor gekozen wordt om zaken die specifiek zijn voor de ene
gemeente niet meer te vermelden in het politiereglement van de andere gemeente. Soms is
Evergem een paar maanden eerder bij het goedkeuren van de wijzigingen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voorgestelde aanpassingen aan het gecoördineerde politiereglement van
Assenede goed.
Art. 2
De gemeenteraad beslist dat het gecoördineerde politiereglement, zoals geviseerd als bijlage, in
werking treedt op 01.12.2018. Alle voorgaande politiereglementen worden met ingang van deze
datum opgeheven.
Art. 3.
Het gecoördineerd politiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van
het gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013.
Art. 4.
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401A te 9000 Gent;
- Procureur des Konings, Opgeëistenlaan 401A te 9000 Gent;
- Vredegerecht van het kanton Zelzate, Suikerkaai 10 te 9060 Zelzate;
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-

-

De sanctionerend ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische
aangelegenheden, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent (gasverkeer@oostvlaanderen.be en
gas@oost-vlaanderen.be);
Dhr. F. Mervielde, Korpschef Politiezone Assenede-Evergem, Fortune de Kokerlaan 46 te
9940 Evergem.

Aanvullende dagorde N-VA-fractie
7.

Interpellatie: verzakkingen Haverreep en Roggereep

N-VA vernam van bewoners in de Haverreep te Assenede dat zij problemen hebben door
verzakkingen aan rioleringen en opritten. Bij regen geeft dit meerdere problemen. Dit is al
meermaals gemeld bij de technische dienst door verschillende inwoners van deze straat, maar een
oplossing blijft uit. De situatie sleept blijkbaar al een aantal jaren aan en sommige bewoners wachten
om hun oprit te kunnen herstellen. Op sommige plaatsen werden herstellingen gedaan door en op
kosten van eigenaars. Bovendien wonen in deze woonwijk ondertussen ook oudere echtparen, wat
een hoger risico op vallen met zich meebrengt. De putten gemaakt door het wegspoelen van water
door gebroken aansluitingen van de rioleringen zijn op sommige plaatsen tot anderhalve meter diep.
N-VA heeft daarbij de volgende vragen : Als rioleringen kapot zijn en aansluitingen gebroken, waar
loopt het afvalwater dan naartoe? Kan de situatie ter plaatse worden bekeken en worden
opgenomen in de planning als dringende herstellingen?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat het afvalwater ofwel infiltreert in de
grond ofwel kan er een aanzuigeffect ontstaan waardoor zand in de buis wordt gezogen en er een
gat ontstaat, een zogenaamde “zuiger”. Dit kan opgenomen worden als herstelling. Voor
huisaansluitingen kan deze opdracht in eigen regie uitgevoerd worden. Grotere defecten moeten
worden uitgevoerd met een aannemer, maar dat vraagt meer tijd. Tevens moet nagekeken worden
of daar voldoende budget voor is. Bij de technische dienst heeft men geen weet van meldingen van
bewoners uit de Haverreep. De schepen is langs geweest en op het eerste zicht is er niets
abnormaals te zien. Het college vraagt aan N-VA om de adressen door te geven van de bewoners die
dit gemeld hebben zodat met hen contact kan worden opgenomen.
N-VA vindt dat het niet de taak is van een uittredend gemeenteraadslid om verdere actie te
ondernemen. N-VA stelt voor dat het bestuur alle bewoners in de straat aanschrijft met de vraag of
er problemen zijn met de riolering.
Het college vindt dit geen goede manier van werken, want dan zou er ook in andere buurten waar er
mogelijks problemen zijn met riolering bevragingen moeten worden georganiseerd. Het is beter dat
de bewoners zich melden en het probleem verder kan worden onderzocht.
8.

Interpellatie: onderhoud van rioleringen en groen, wijk Haverreep , Roggereep, Speltreep

De N-VA-fractie kreeg melding van inwoners van de wijk met de straten Haverreep, Roggereep en
Speltreep over een gebrekkig of ontbrekend onderhoud van de bestaande rioleringen. Er zijn veel
overhangende takken en het onkruid woekert. Zij vragen om onderhoud van de groenvoorzieningen.
N-VA kreeg deze opmerkingen bovendien in verschillende buurten, tijdens huisbezoeken en ze
maken de bedenking dat onderhoud in meerdere straten en wijken problematisch is. Daarom vraagt
N-VA om een meerjarenonderhoudsplan (MOP) op te maken als basis voor effectief en efficiënt
onderhoudsbeheer. Dit stelt ons in staat om op het juiste moment onderhoud te doen en dure
gevolgschade te voorkomen (zoals de verdere breuk van rioleringen, aansluitingen, wegdek, voetpad,
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oprit). Op lange termijn is dit kostenbesparend. Volgens N-VA krijgen we dan een duidelijk beeld van
de onderhoudskosten over de volgende jaren. Verrassingen en/of calamiteiten worden tot een
minimum beperkt. Er worden dan onderbouwde keuzes gemaakt en onderhoudshandelingen
worden verantwoord doorgeschoven. Deze MOP’s zijn een efficiënt gereedschap voor het opmaken
van budgetten en begroting over meerdere jaren.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat een onderhoudsplan op zich interessant
is, maar inventarisering en planning is zeer duur en arbeidsintensief. Op dit moment zijn er 6
prioritaire rioleringsdossiers gepland en die kosten handenvol geld, dus in de volgende legislatuur zal
het niet mogelijk zijn om dergelijk meerjarenonderhoudsplan op te maken.
N-VA verwacht niet dat dit direct gerealiseerd wordt maar de eerste stappen kunnen toch al worden
gezet. Het gaat niet enkel om investeringen, ook over het gewone onderhoud.
9.

Interpellatie: aanleg van hondenloswoopweides in alle deelgemeenten

N-VA kaart aan dat hondenliefhebbers vragen om ook in onze deelgemeenten hondenlosloopweides
aan te leggen, analoog met onze buurgemeenten. In het politiereglement van de zone AssenedeEvergem staat immers dat honden moeten aangelijnd zijn. Wanneer je niet beschikt over een grote
tuin is het moeilijk een hond met heel veel energie voldoende beweging te geven als hij constant aan
de lijn moet. Er zijn ook andere positieve eigenschappen aan zo’n losloopweide verbonden: niet
alleen honden socialiseren met elkaar, maar ook de eigenaars. In alle vrijheid, maar belangrijker nog
‘in alle veiligheid’ kunnen bewegen is nog zo’n voordeel. Hieraan hangt bovendien geen groot
kostenplaatje aan vast. Er zijn vast enkele groenvoorzieningen waar dit gemakkelijk te realiseren is.
Het evenemententerrein b.v., dat er voor het overgrote deel van het jaar verlaten bij ligt, kan perfect
dienen als eerste losloopweide. Uiteraard moeten er voorzieningen zijn zoals een vuilnisbakje, een
goede afsluiting en moeten gebruikers via een reglement duidelijkheid krijgen m.b.t. het gebruik van
de weide: de hondenliefhebbers moeten er b.v. net zoals op straat de hondenpoep opruimen.
Er kan gestart worden met een proefproject. N-VA vraagt of het bestuur bereid is een
hondenlosloopweide aan te leggen?
Het college van burgemeester en schepenen wijst erop dat hondenlosloopweide niet hetzelfde is als
een hondentoilet. In Oosteeklo bestaat dit al ter hoogte van het geboortebos in de Antwerpse
Heirweg. Voor een hondenlosloopweide moet er aan bepaalde criteria worden voldaan en moet er
goedkeuring zijn van dierenwelzijn. De bevoegde schepen heeft gevraagd aan de diensten om alle
informatie te verzamelen en dit voor te leggen aan het college.
10. Interpellatie: een sterk gemeentelijk beleid rond LGBT gemeenschap, als respect voor elke
inwoner en gelijke kansen voor iedereen
Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 werden door de
lijsstrekkers van SamenPlus, CD&V en N-VA beloftes gedaan en een actie ondertekend waarbij zij
bevestigden de motivatie te hebben om mee te werken aan een sterk gemeentelijk Holebi- en
Transgenderbeleid. Zij gaven hun akkoord om te werken aan de zichtbaarheid en de acceptatie van
deze gemeenschap, binnen de deelgemeenten van Assenede. Een eerste mooie aanzet was het
ondertekenen van de sportcharter door Assenede. N-VA mocht een tweede positieve noot
vaststellen op 11 november waar de regenboogvlag geaccepteerd werd tijdens de 11
novemberviering in Boekhoute, als symbool van vrede en diversiteit. N-VA vindt het heel belangrijk
dat elke gemeenschap zich thuis voelt en betrokken is in onze gemeente. Het is de taak van
beleidsmakers om te verbinden en niet te verdelen. Daarom vragen zij om meer te doen dan het
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uithangen van de regenboogvlag op de Internationale dag tegen Holebi- en Transgenderfobie, meer
te doen dan het plaatsen van de contactgegevens van de Holebifoon op de gemeentelijke website en
meer te doen dan het ondertekenen van een sportcharter. De N-VA-fractie vraagt bijkomende
concrete, praktische en positieve acties:
- Het telefoonnummer op de lokale website updaten: Holebifoon werd “Lumi”.
- Verder werken aan de zichtbaarheid van de LGBT-gemeenschap (LBGT = lesbian, gay,
bisexual, transgender): samenzitten met en meewerken aan acties lokale LGBT-vereniging en
koepels.
- Financiële en logistieke ondersteuning voorzien zoals voor andere verenigingen.
- Het ter beschikking stellen aan scholen en verenigingen van educatieve mappen omtrent dit
thema.
- Het organiseren van een studiedag voor trainers en coaches, leerkrachten en begeleiders van
onze jeugd- en sportverenigingen, gemeentelijke scholen, e.d.
- In de bibliotheek een aanbod te doen van informatieve spelen en magazines rond
seksualiteit en relaties.
- Het kenbaar maken en stimuleren van gebruik van dit aanbod via de gemeentelijke website.
- Verder werken aan diversiteit in de beeldvorming en in taalgebruik.
- Laat de ondertekende sportcharter geen dode letter worden.
N-VA vraagt of het huidige bestuur èn het nieuwe bestuur bereid zijn om hun woorden en beloftes
om te zetten in deze daden?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat we als gemeente radicaal tegen
discriminatie zijn. Het is belangrijk dat iedereen een plek krijgt en zich thuis voelt in onze gemeente.
Het college wil zeker samen werken aan een gemeentelijk holebi en transgender beleid maar niet
enkel met de holebi- en transgendergemeenschap. Elke groep in onze gemeente is belangrijk. Wij
willen zorgen voor verbinding in onze gemeente en aandacht vragen voor een degelijk holebi-beleid.
Dit doet het bestuur al onder andere aan de hand van de volgende acties :
- In de bibliotheek is er een collectie van zowel informatieve boeken als romans, voor zowel
kinderen, jongeren als volwassenen. Het tijdschrift Zizo is aanwezig in de bibliotheek. Dit is
een magazine uitgegeven door Cavaria. Een aantal jaar geleden was er een boek over dit
thema in de kinder- en jeugdjury. Een spel is niet aanwezig omdat de bibliotheek geen
speelotheek is.
- Via de sportdienst werd samen met Holebi Spirit al gepoogd een holebi-beleid te
ontwikkelen in onze sportverenigingen. Onder andere via de campagne ‘Holebi of hetero,
maak er geen spel van!’ Het sportcharter werd nog niet ondertekend. Door omstandigheden
is de infoavond die daar aan gekoppeld was geannuleerd. Ondertussen blijkt dat er nog geen
enkele sportvereniging deze charter ondertekend heeft. Door ziekte van een bestuurslid
hebben zij hun ronde naar de sportverenigingen moeten stoppen.
- De sportraad heeft contacten en info ontvangen via Holebi Spirit.
- Er is een aanbod aan folders in kader van jeugdinformatie (in de bibliotheek,
gemeentehuis,…)
- De jeugdraad heeft contacten en info ontvangen via Holebi Spirit.
- Op 10 mei kon men in de bijenkorf naar de film “Pride” kijken waar een infostand van Holibi
Spirit aanwezig was.
- De communicatiedienst werkt al een tweetal jaar samen met Holebi Spirit. Op 11 oktober, de
nationale Coming Out Day, ondersteunen we hun acties door de regenboogvlag uit te
hangen, maar ook via sociale media. Vorig jaar stond Holebi-Spirit met een standje in het
gemeentehuis op 1 december. In het A tot Z-gedeelte van onze website is er al sinds de
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lancering van de nieuwe website een link naar zowel Holebi Spirit als de nieuwe holebifoon
‘Lumi’.
Het organiseren van studiedagen behoort niet direct tot de taak van een gemeentebestuur. Als een
vereniging met een vraag naar de diensten komt zal dit uiteraard bekeken worden. Via de
cultuurraad kan deze vereniging volgens het subsidiereglement voor socio-culturele projecten
subsidie aanvragen. Het gemeentebestuur en de diensten staan altijd open voor overleg met HolebiSpirit voor verder acties.

Aanvullende dagorde van de CD&V-fractie
11. Interpellatie: toegang tot recyclagepark
CD&V stelt vast dat er regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties zijn in de Hendekenstraat ter hoogte
van het recyclagepark omdat bezoekers er staan aan te schuiven. Zorgt het nieuwe GRUP voor het
gemeentelijk recyclagepark voor een oplossing en op welke termijn?
Het college van burgemeester en schepenen vindt dit een terechte vraag. Daarom is ook gevraagd
aan het studiebureau om een complete herinrichting te voorzien in het nieuwe GRUP. Daarnaast was
het de bedoeling om het gemeentelijk magazijn naar deze site te brengen, maar hiervoor is een
uitbreiding van het terrein nodig. Een eerste ontwerp is besproken met de hogere overheid op een
plenaire vergadering, maar helaas kregen we 3 negatieve adviezen en een opmerking van AWV in
verband met verkeersveiligheid. De provincie heeft problemen met de nieuwe inplanting omdat deze
niet in overeenstemming zou zijn met het Provinciaal RUP. Departement landbouw en omgeving
Vlaanderen heeft problemen met het aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied. Het college is er
echter wel van overtuigd dat dit de ideale locatie is, centraal tussen de 4 deelgemeenten. Er zal op
een volgende plenaire vergadering op 04.12.2018 een nieuw ontwerp worden besproken, maar
wellicht zullen we de uitbreiding moeten schrappen en zien wat mogelijk is op het eigen terrein. Voor
het oplossen van de verkeersproblemen was het de bedoeling om een langere aanrijzone te creëren
en een aparte op- en afrit.
CD&V merkt op dat de file is verschoven naar de parking voor het privébedrijf CI. Dit zorgt voor extra
gevaar omdat het niet altijd duidelijk is of die wagens geparkeerd staan of staan aan te schuiven.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat die strook is gecreëerd om een langere
aanrijzone te krijgen en die auto’s van de weg te halen. Daarom ook mag die vrachtwagen van CI
daar niet meer geparkeerd staan tijdens de openingsuren van het milieupark.
CD&V vraagt of er in afwachting geen tijdelijke oplossing kan gecreëerd worden zodat de auto’s
achter de silo doorrijden?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de slagboominfrastructuur niet zomaar
kan verplaatst worden. Er moet dan ook bijkomende verharding worden aangelegd. Het college zal
dit nog eens verder bespreken.
12. Interpellatie: slechte staat van trap op dijk te Boekhoute
CD&V heeft dit al eens geagendeerd op de raad in augustus 2017. De situatie is vandaag
ongewijzigd. Werd er ondertussen enige administratieve vooruitgang gemaakt in dit dossier?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er in 2017 reeds enkele losgekomen
treden herondersteund werden door onze eigen buitendienst. De stabiliteit is nog verzekerd, maar
om dit volledig te kunnen garanderen zouden de trappen opnieuw moeten worden aangelegd. Eerst
dacht men dat de trap van AWV was, later zat dit bij het Polderbestuur, maar uiteindelijk blijkt de
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gemeente toch verantwoordelijk. Er zal gevraagd worden aan een aannemer om de situatie ter
plaatse te bekijken en gevraagd worden een richtprijs voor de nodige heraanleg te geven, teneinde
de nodige kredieten te kunnen voorzien voor de definitieve herstelling.
13. Interpellatie: benaming brug
CD&V vraagt welke de officiële benaming is van de pas herstelde brug in Boekhoute:
Oosterputbrug of Oesterputbrug? Volgens de gemeente is dat Oosterputbrug, maar op een foto uit
2006 blijkt dat er een bord hing met Oesterputbrug.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de Oosterputbrug in beheer is van De
Vlaamse Waterweg. Het is hun bevoegdheid en hun brug.
Oorspronkelijk is in 1949, toen de originele Bayleybrug werd gelegd, een plan getekend. Dit plan
heeft als benaming Oosterputbrug. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit toch verder
laten onderzoeken door de Heemkundige kring. Zij hebben een kaart gevonden uit 1554 waarop
staat “hauster put” en dit zou verwijzen naar een oesterput. Dit is een min of meer diepe plaats waar
men oesters vet laat worden. Wellicht is er destijds door een ambtenaar bij Waterwegen een fout
gemaakt en is dit zo in de plannen geslopen. Deze nieuwe informatie van de Heemkundige kring zal
naar de Vlaamse Waterweg worden doorgestuurd met de vraag dit recht te zetten op basis van hun
historisch onderzoek.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten
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