
Zittingsverslag – Gemeenteraad 25.03.2019 

 

De burgemeester opent de zitting. 

 

1. De notulen en het zittingsverslag van de vorige gemeenteraad  

 

Wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen 

 

2. Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Vaststelling 

 

De burgemeester opent dit punt met de melding dat er tegen 08/03/2019 opmerkingen konden 

ingediend worden op het voorstel van huishoudelijk reglement en dat de fractie Groen 14 

amendementen heeft ingediend waarover elk apart zal gestemd worden. 

 

De burgemeester stelt voor de amendementen te overlopen en dat over elke amendement apart 

wordt gestemd.  

 

Gemeenteraadslid Katelijn Moerman stelt de vraag of die huishoudelijk reglement nu 

vastgesteld of goedgekeurd wordt, daar de dagorde melding maakt van ‘vaststelling’ en stelt 

dag de het punt vermeld op de dagorde niet duidelijk is of verkeerd is geformuleerd. 

Gemeenteraadslid Petra De Sutter repliceert dat dit op de vorige gemeenteraad deze 

werkwijze afgesproken was en om toch het huishoudelijk reglement op die manier vast te 

stellen.  Schepen Janna Bauters verduidelijkt dat de ‘vaststelling’ wel degelijk een 

voorlegging ter stemming betreft voor goedkeuring van het huishoudelijk reglement en dat dit 

dan ook als geheel ter goedkeuring zal worden voorgelegd na stemming van de afzonderlijke 

amendementen. 

 

Amendement 1:  Art. 9, §1: vervangen “ter beschikking gehouden van de raadsleden, de 

dossiers kunnen opgevraagd worden via email” door “via email overgemaakt aan de 

raadsleden”. 

 
Toelichting door gemeenteraadslid Petra De Sutter: 
Gemeenteraadslid Petra De Sutter stelt de vraag of het niet wenselijk is om bij de dossiers 
onmiddellijk over te maken aan de gemeenteraadsleden in plaats dat deze eerst nog moeten 
opgevraagd worden bij de algemeen directeur. Dit zou handiger zijn dan deze te moeten opvragen. 
Ook stelt ze zich  hierbij de vraag of er aan een soort intranet kan worden gedacht, waar alle 
documenten elektronisch raadpleegbaar zijn? Dat zou een haalbaarder én veiliger alternatief zijn 
voor het via email doorsturen. Indien intranet niet mogelijk is, best de dossiers meteen via email 
doorsturen. 
 
De burgemeester stelt voor het amendement niet aan te nemen en de dossiers ter beschikking te 
houden van de raadsleden bij de algemeen directeur, de dossiers van de gemeenteraad kunnen 
opgevraagd worden bij de algemeen directeur en deze kunnen per email worden verstrekt. 
Petra De Sutter vraagt naar de motivatie van de burgemeester. 
 
Burgemeester blijft bij haar standpunt om deze dossier op te vragen bij de algemeen directeur. 
Schepen Janna Bauters treedt haar bij dat tijdens de vorige legislatuur een intranet werd ingesteld 
om de betrokken documenten ter beschikking te stellen van de raadsleden, maar dat dit niet 
optimaal werd gebruikt. Daarom wordt nu door het College voorgesteld om – minstens voorlopig – 
niet met een intranet te werken. 
 



 
Stemming: 4 maal stemmen voor het amendement (fractie Groen en N-VA/CD&V) , 7 maal tegen het 
amendement.  
Het amendement wordt niet aangenomen. 
  
Amendement 2:  Art. 10, §3: toevoegen hoe en binnen welke termijn dit gaat gebeuren. 
 
Toelichting door gemeenteraadslid Petra De Sutter: 
Gebeurt dit onmiddellijk na ontvangst? Via email? Ook hier zou intranet handig kunnen zijn. 
 
De Burgemeester stelt dat deze dossiers na opvraging bij de algemeen directeur onmiddellijk 
beschikbaar kunnen worden gesteld.  
 
Stemming: 4 stemmen voor het amendement (fractie Groen en N-VA/CD&V), 7 maal tegen 
Het amendement wordt niet aangenomen 
 
Amendement 3: Art. 10, §4: toevoegen na “de raadsleden” of “door een door hen aangeduide 
vertegenwoordiger”. 
 
Toelichting door gemeenteraadslid Petra De Sutter: 
We stellen voor dat het op afspraak mogelijk is dat raadsleden zich laten vertegenwoordigen door 
iemand anders, om documenten te raadplegen, dit ook gezien de gewijzigde regelgeving 
openbaarheid van bestuur. Aangezien afschriften kunnen worden bekomen, die ook door derden 
kunnen worden ingezien in het kader van de openbaarheid van bestuur, lijkt het ons mogelijk 
vertegenwoordiging toe te laten. 
 

De burgemeester licht toe dat het decreet lokaal bestuur niet voorziet dat vertegenwoordigers 

dit in de plaats van gemeenteraadsleden kunnen doen. 

 

Stemming: 2 stemmen voor, (fractie Groen), 9 stemmen tegen het amendement 

 
Amendement 4: Art. 10, §5 ontbreekt. Mogelijk moeten de volgende paragrafen hernummerd 
worden. 
 
De burgemeester stelt voor dit amendement aan te passen. 
 
Stemming: 11 stemmen voor het amendement. 
 
Amendement 5:  Art. 10, §6: preciseren waar het formulier waarvan sprake ter beschikking wordt 
gesteld? 
 
Gemeenteraadslid Petra De Sutter: vraagt te preciseren waar dit formulier ter beschikking kan 
worden gesteld. 
 
Burgemeester Cynthia Browaeys stelt voor dat dit formulier opgevraagd worden bij de algemeen 
directeur. 
 
Stemming: 11 stemmen voor het amendement 
 
Amendement 6:  Art. 10, §7: toevoegen van “vragen stellen, maar” 
tussen 
“...mogen de raadsleden” 



en 
“...zich niet mengen in de werking.” 
 
Toelichting door gemeenteraadslid Petra De Sutter: 
We stellen voor de raadsleden tijdens een dergelijk bezoek wel vragen mogen stellen, zonder 
evenwel de werking te verstoren of zich erin te mengen. Dat verduidelijkt de bedoeling van deze 
paragraaf. 
 
De burgemeester licht toe dat het mogelijk is dit op te nemen in het huishoudelijk reglement dat er 
vragen worden gesteld.  
 
Stemming: 11 stemmen voor het amendement 
 
Amendement 7:  Art. 13. §2: toevoegen aan het eind van eerste zin “zonder dat de agenda nog kan 
gewijzigd worden”. 
 
Toelichting door gemeenteraadslid Petra De Sutter: Dit voorkomt dat last minute agenda wijzigingen 
zouden doorgevoerd worden in afwezigheid van het vereiste quorum. In dit geval is de beschikking 
onder Art. 15  niet meer mogelijk (wijzigen van de volgorde van de agenda of toevoegen nieuwe 
punten onder spoedprocedure). 
 
De burgemeester licht toe dat deze bepaling uit het huishoudelijk reglement rechtsreeks uit het 
decreet lokaal bestuur komt. 
 
Schepen Janna Bauters geeft een aanvullende toelichting dat deze bepaling in het lokaal bestuur er 
sowieso voor zorgt dat er geen last minute wijzigingen kunnen toegevoegd worden. De bepaling legt 
reeds op dat het gaat om de agendapunten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 
De fractie Groen stelt dit amendement in te trekken. 
 
Amendement 8: Art. 33, §1 (enkel gemeenteraad): schrappen van het woordje “voor”  
 
De burgemeester stelt uiteraard akkoord te gaan met dit amendement. 
 
Stemming: 11 stemmen voor het amendement 
 
Amendement 9: Art. 33, §2 (enkel gemeenteraad): schrappen van de woorden “van de”, staat er 2 
maal 
 
De burgemeester stel voor om uiteraard akkoord te gaan met dit amendement. 
 
Stemming: 11 stemmen voor het amendement 
 
Amendement 10: Art. 35 verwijst naar een art. 38, §5. Deze paragraaf, die de financiering van de 
fracties bepaalt, ontbreekt echter in art. 38. Vermoedelijk wordt bedoeld dat er geen financiering 
voor de fracties voorzien is, en moeten de laatste twee zinnen van art. 35 vervangen worden door 
“Er wordt geen financiering voor de fracties voorzien”. 
 
De burgemeester  stelt dat dit amendement kan aangenomen worden. 
 
Stemming: 11 stemmen voor het amendement 
 



Amendement 11 : Art. 37, §2: toevoegen na gemeenteraadsfracties “of hun vertegenwoordigers” 
 
Gemeenteraadslid Petra De Sutter licht toe om de mogelijkheid te voorzien om vertegenwoordigers 
ook vormingen te laten volgen. 
  
De burgemeester stelt dat het decretaal niet is voorzien dat vertegenwoordigers van 
gemeenteraadsleden vormingen zouden volgen.  
 
Stemming: 2 stemmen voor (fractie Groen), 9 stemmen tegen het amendement 
 
Amendement 12: Art. 37, §4: toevoegen na laatste zin: “Deze verzekering dekt ook eventuele 
ongevallen op weg naar en van de zittingen van de gemeenteraad”. 
 
De burgemeester geeft toelichting dat de arbeidsongevallen verzekering uiteraard de weg  van en 
naar de gemeenteraad dekt en dat dit tevens werd nagegaan in de polis. 
 
De fractie Groen trekt het amendement in. 
 
Amendement 13:  Art. 39, §2: toevoegen “verwijzen” tussen de woorden “... burgemeester en 
schepenen” 
en 
“met het verzoek...”. 
 
De burgemeester stelt voor dit amendement goed te keuren 
 
Stemming:  11 stemmen voor het amendement 
 
Amendement 14:  Toevoegen van een nieuw artikel (en hernummeren van de volgende) tussen het 
huidige Art. 39. en Art. 40.. 
 
Gemeenteraadslid Petra De Sutter geeft toelichting en stelt dat er geen sprake is van participatie in 
het huishoudelijk reglement. Groen stelt voor: 

1) De procedure uit te werken waarbij burgers op basis van een aantal handtekeningen punten 
op de dagorde van de gemeenteraad kunnen plaatsen, vermits deze vorm van participatie 
niet is opgenomen in het decreet maar dat de gemeente wel kan voorzien om deze vorm van 
participatie zelf te regelen.  

2) Een mogelijkheid te bieden aan burgers om op de gemeenteraad vragen te stellen aan het 
bestuur, eventueel een kwartier hiervoor te voorzien zodoende de burger aan het woord te 
laten. 

De burgemeester stelt om de participatie niet te regelen door middel van een artikel in het 
huishoudelijk reglement maar om hiervoor een apart participatiereglement uit te werken.  
Gemeenteraadslid Petra De Sutter vraagt of het dan mogelijk is bij de uitwerking van het 
participatiereglement te kunnen praten over de modaliteiten bij de totstandkoming. 
Schepen Janna Bauters stelt voor om dit zeker op de gemeenteraad te bespreken.  
 
De fractie Groen trekt het amendement in. 
 
Amendement 15: Art. 40: vervang het woord “geen” door “een” 
 
De burgemeester licht toe dat het bijzonder comité voor de sociale dienst geen orgaan is van het 
gemeentebestuur maar wel van het OCMW zodoende kan “geen” blijven staan. 
 



De fractie groen trekt het amendement 15 in. 
 
Stemming over het geheel van het huishoudelijk reglement. 
De burgemeester vraagt om over te gaan tot de stemming over het huishoudelijk reglement, 
rekening houdende met de goedgekeurde amendementen. 
 
Stemming: 
7 stemmen voor het huishoudelijk reglement 
4 stemmen onthouding (fractie Groen en N-VA/CD&V) 
Gemeenteraadslid Petra De Sutter wenst een stemverklaring af te leggen en stelt dat dit zij het 
jammer vindt dat een aantal amendementen niet werden aangenomen. 
 
Punt 3 – Aanvullend verkeersreglement  voor de invoering van 50 km/u op de steenberg 
 
De burgemeester vraagt om  een aanvullend verkeersreglement in te voeren op de steenberg  en om 
de max. toegelaten snelheid vast te leggen op 50 km/ u vermits daar nu 70 km/uur mag gereden 
worden. 
 
Gemeenteraadslid Bruno Vander Linden stelt het initiatief toe te juichen, maar stelt voor om een 
gebiedsdekkende visie uit te werken eerder dan straat per straat te  behandelen. 
 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht sluit hierbij aan en verwijst naar het mobiliteitsplan waar er weinig 
visie blijkt ronde invoering van een gebiedsdekkende zone 50 km/u.  
 
Schepen Janna Bauters ligt toe dat  dit inderdaad niet opgenomen is in het mobiliteitsplan maar dat 
dit niet verhindert dat wanneer zich problemen voordoen het gemeentebestuur kan ingrijpen om de 
veiligheid te verhogen wanneer zich problemen voordoen. Schepen Janna Bauters stelt dat de visie 
van gemeenteraadslid Bruno Vander Linden wordt meegenomen. 
 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht vraagt welke problemen zich hebben voorgedaan? 
 
Schepen Janna Bauters antwoordt dat de weg zich niet leent om 70km/u te rijden, zeker nu steeds 
meer fietsers en wandelaarsgebruik maken van de Steenberg vanaf het voorjaar. Het fiets- en het 
wandelseizoen gaat terug van start, vandaar dat het wenselijk is om de snelheid nu reeds te 
beperken tot 50km/uur. 
 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht stelt dat heel veel landelijke wegen met dit probleem kampen en 
dat een aantal borden in sommige wegen onvoldoende zullen zijn en dat een globale aanpak nodig is. 
 
Schepen Janna Bauters stelt dat er sowieso meer snelheidscontoles zullen plaatsvinden op het 
grondgebied. 
 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure stelt van zich aan te sluiten bij het standpunt van Groen. 
 
Stemming: 11 stemmen voor de invoering van het aanvullend verkeerreglement op de Steenberg 
voor de invoering van een maximale snelheidsbeperking van 50 km/uur. 
 
 
Punt 4 – Aanvullend verkeersreglement  voor de invoering van 50 km/u op Den Daele 
 
De burgemeester licht toe en vraagt tot de invoering van een aanvullend verkeerreglement op Den 
Daele en ook hier 50 km/u. Ze verwijst naar de argumenten opgenomen onder punt 3. 



 
Stemmen: 11 stemmen voor de invoering voor de invoering van het aanvullend verkeersreglement 
op Den Daele voor de invoering van een snelheidsbeperking van 50 km/uur.  
 
Punt 5 – Aanvullend verkeersreglement  inzake het invoeren van 3 parkeerplaatsen met een 
maximale duurtijd van 1 uur. 
 
 
De burgemeester stelt voor een aanvullend verkeersreglement in te voeren op de hoek 
Rokegem/Kromstraat langs de gevel van de woning met adres Korsele 1, dit om parkeerplaatsen  te 
voorzien met een maximale duurtijd van 1 uur. 
 
Gemeenteraadslid vraagt aan Dieter Verscheure hoe deze parkeerplaatsen gaan ingericht worden, of 
er een nieuwe aanleg zal zijn, maar dat hij er begrip voor heeft dat dit gedaan wordt voor de lokale 
handelaar. 
 
Schepen Hendrik Blommaert stelt dat er enkel in verkeersborden zal voorzien worden.  
 
Gemeenteraadslid Hebbrecht Filip wijst er op dat dit heden reeds een gevaarlijke hoek is, zeker 
wanneer je vanuit Korsele komt, dat wanneer er wagens geparkeerd staan er heel weinig zicht is op 
het verkeer in de Kromstraat/Rokegem. 
 
De burgemeester stelt dat het plaatsen van een spiegel een moeilijke aangelegenheid is daar een 
spiegel kan aanleiding geven tot een veroordeling van een gemeentebestuur (ofwel weglaten, ofwel 
“wanneer deze niet optimaal functioneert"), dat dit reeds in de praktijk is voorgekomen. 
 
Gemeenteraadslid Hebbrecht Filip stelt dat het niet plaatsen van een spiegel kan leiden tot 
gevaarlijke situaties en deze kunnen leiden tot een ongeval.  
 
Stemming: 11 stemmen voor een beperking van de parkeertijd. 
 
Punt 6 – Aanvullend punt ingediend door de fractie Groen – Organisatie van een fruitpersmoment te 
Horebeke 
 
Filip Hebbrecht licht het punt toe dat er op de gemeente hoeves zijn met boomgaarden en dat er 
heel veel fruit ter beschikking is. De boomgaarden zijn goed voor de biodiversiteit en dat dit dient 
gestimuleerd te worden. Hoeves met een boomgaard zijn heel nuttig en het gemeentebestuur kan 
ervoor zorgen dat oudere boomgaarden niet voor de bijl gaan door het stimuleren van de verwerking 
van het fruit. De overheid kan hieraan bijdragen door het organiseren van een fruitpersmoment en 
een fruitpers huren in de maand september.  De overheid  dient te voorzien in elektriciteit, stromend 
water en het afvoeren van de pulp, door eventueel een plaatselijke landbouwer. 
 
De burgemeester stelt dat dit eerder een initiatief is voor de privé-sector en geen taak is van de 
overheid. 
 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht stelt dat dit niet noodzakelijk zo is en verwijst naar gemeente 
Maarkedal, Bornem en Blankenberge.  
 
Gemeenteraadslid  Dieter Verscheure stelt dat dit reeds een privé-initiatief is geweest maar dat de 
privé-markt er weinig zin in heeft om dit te organiseren en dat aldus de overheid hier niet in conflict 
komt met de overheidssector. 
 



De burgemeester stelt dat het blijkbaar een principekwestie is en vraagt de stemming. 
 
Stemming: 7 maal tegen en 4 maal voor (Filip Hebbrecht, Petra De Sutter, Dieter Verscheure, Katelijn 
Moerman) 
 
Punt 7 – Aanvullend punt ingediend door de fractie N-VA / CD&V– Inrichten van een vlot toegankelijk 
stemlokaal 
 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure geeft toelichting dat er op 26 mei verkiezingen zijn met 3 
gemeenteraadsleden van Horebeke en stelt voor geen stemlokaal meer in te richten in het 
gemeentehuis daar dit moeilijk betreedbaar is voor mensen met een beperkte mobiliteit.  De 
verkiezingen liggen nog relatief ver en hij  roept het nieuwe bestuur op om dit te willen bekijken 
zodoende dat iedereen zijn stemrecht actief kan uitoefenen. Kiezers zijn er namelijk niet van op de 
hoogte dat ze naar een andere locatie kunnen om hun stem uit te brengen en stelt voor dat het 
college van burgemeester en schepenen zich hierover buigt. 
 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht voegt toe dat de Groen-fractie achter dit ingediende punt staat.  
 
De burgemeester antwoordt dat het gemeentebestuur ook 15 tellokalen dient in te richten binnen 
de gemeente en dat hiervoor het woonzorgcentrum wordt gebruikt en 3 klassen van de Vrije 
Basisschool. Dat deze locaties dus niet beschikbaar zijn om te worden ingericht als stemlokaal en dat 
mensen met een beperking kunnen stemmen in de kinderopvang, dat dit wel toegankelijk is. Het 
toegankelijk lokaal zal bekendgemaakt worden op de website, de app, facebookpagina en in het 
nieuwe gemeentelijk infoblaadje. 
 
Schepen Janna Bauters meldt dat het boekje zal worden uitgegeven in de maand april 2019 en dat dit 
er inderdaad zal in vermeld worden. Dat dit 1 maand is voor de verkiezingen en dus voldoende vroeg 
wordt bekendgemaakt. 
 
Schepen Guy Glorieux meldt dat OC Arcadia eveneens niet beschikbaar is die dag wegens een andere 
activiteit. 
 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure vraagt om toch het stemlokaal niet in het gemeentehuis in te 
richten.  Kan eventueel niet nagegaan worden om een tellokaal in te richten op het verdiep van de 
school zodoende dat een stemlokaal op het gelijkvloers kan? Dieter Verscheure vraagt aan het 
college om dit nogmaals intern te overleggen en dit te bekijken tegen de volgende gemeenteraad. 
 
De burgemeester stelt voor dit punt te verdagen naar de volgende gemeenteraad. 
 
 
Punt 8 – Aanvullend punt ingediend door de fractie N-VA CD&V– Tijdelijk parkeren ter hoogte van de 
handelszaken Dorpsstraat te Sint-Maria-Horebeke 
 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure licht dit punt toe en vraagt om ook voor de handelszaken te 
Sint-Maria-Horebeke het tijdelijk parkeren in te voeren, daar het parkeren moeilijk is wanneer er een 
activiteit is in het centrum (begrafenis,…). Kan er advies gevraagd worden aan het agentschap wegen 
en verkeer om ook voor deze parkeerplaatsen tijdelijk parkeren toe te staan? 
 
Schepen Janna Bauters antwoordt dat er reeds advies is gevraagd bij het Agentschap Wegen en 
Verkeer om dit ook voor deze handelaars in orde te brengen. De aanvraag voor deze parkeerplaatsen 
bereikte het College gelijktijdig als deze in voormeld punt 5. Voor de handelaar op de hoek 
Rokegem/Kromstraat kon dit echter sneller ingevoerd worden vermits dit een gemeenteweg is.  



 
Stemming: Goedgekeurd met 11 ja-stemmen. 
 
Punt 9 – Definitief afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van de verbindingsweg tussen Rokegem en 
Dorpsstraat 
 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure licht dit punt toe. De verbindingsweg tussen Rokegem en de 
Dorpsstraat is nu geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Aangezien dit niet  zorgt voor 
verkeerproblemen zou het misschien beter zijn deze verbindingsweg definitief af te sluiten voor het 
gemotoriseerd verkeer maar wel doorgang te verlenen aan voetgangers of fietsers, dit kan gebeuren 
door het plaatsen een bloembak. Op deze manier zou in Horebeke de eerste knip kunnen ingevoerd 
worden en kan de dorpskern opgefleurd worden. 
Dit zou een beter alternatief zijn dan deze weg terug aan te leggen, wat ongetwijfeld een dure 
aangelegenheid zal zijn.  
 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht stelt dit voorstel genegen te zijn en dat er ruimte kan voorzien 
worden voor fietsers  en voetgangers maar dat het ook wenselijk zou zijn om het parkeren rondom 
het Kerkplein te herbekijken en elders parkeerplaatsen te voorzien. 
 
Schepen Janna Bauters neemt het woord en stelt dat het niet duidelijk is hoeveel de juiste kostprijs is 
voor de vervanging van het wegdek op die plaats aangezien het College een gezamenlijke offerte 
ontving voor verschillende herstellingen op het grondgebied. Dat er een opgesplitste raming werd 
gevraagd om een correcte afweging te kunnen maken.  Dat er tevens advies zal gevraagd worden aan 
de verkeersdeskundige van de politie vooraleer hier een definitief standpunt over in te nemen. 
 
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende zitting. 
 
Punt  10 Vragen en antwoorden 
 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Katelijn Moerman: 
Er zijn reeds werken aangevat op Rokegem voor de rioleringswerken . Voor bewoners en bezoekers 
van het woonzorgcentrum brengt dit hinder met zich mee, zij werden niet verwittigd en konden op 
bepaalde momenten zelfs niet meer weggeraken. Hoe komt het dat zij niet verwittigd werden door 
de gemeente? 
 
Schepen Blommaert antwoordt dat het de aannemer is die signalisatie aanbrengt en de bewoners 
moet verwittigen, de aannemer heeft dit niet correct gedaan. De aannemer werd hierover reeds 
aangesproken en in de toekomst zal hier nog strikter op worden toegezien. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Petra De Sutter: 
Gemeenteraadslid Petra De Sutter wenst aansluitend te vragen wat de planning is met betrekking tot 
de werken Korsele, Abraham Hansstraat, Rokegem, .. Wat is de planning? 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht stelt dat er vorig jaar een infomoment geweest is maar dat 
planning nog niet is gecommuniceerd geweest is. 
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat voor Korsele-Rokegem de plannen zouden moeten klaar 
zijn tegen het verlof en dat er nog grondinnames moeten gebeuren. De omgevingsvergunning moet 
dan ook nog aangevraagd worden. De werken zullen ten vroegste begin volgend jaar kunnen 
aangevat worden. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure: 



Gemeenteraadslid Dieter Verscheure vraagt of de essentie van de vragen en antwoorden kunnen 
opgenomen worden in de notulen. 
De burgemeester antwoordt dat de vragen en antwoorden in essentie kunnen opgenomen worden in 
de notulen. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure: 
Gemeenteraadslid Verscheure wenst terug te komen op de mooimakersactie van vorige weekend, er 
waren 6 zwerfvuilrapers aanwezig, er is nood om de bevolking te betrekken bij deze initiatieven, 
zoals de fractie N-VA reeds voorstelde, wordt gevraagd om een subsidiereglement in te voeren 
zodoende dat verenigingen kunnen deelnemen en hiervoor een vergoeding krijgen. Het 
subsidiereglement kan opgenomen worden in de volgende gemeenteraad. Ook wordt gevraagd naar 
een betere communicatie rond deze acties. 
Gemeenteraadslid Petra De Sutter verwijst naar het collegebesluit van 7/2 en de publicatie van de 
mooimakersactie op 8/3. 
Schepen Janna Bauters antwoordt dat ‘mooimakers’  de actie zelf ook bekendmaken en het College 
de actie reeds op 8/2 heeft ingegeven op de website van Mooimakers. Wanneer de actie maar niet 
door Mooimakers werd gepromoot, nam zij contact met hen op. Blijkbaar promoot Mooimakers deze 
acties enkel op deze waarop zij zelfaanwezig zijn. Aangezien ze  zelf niet aanwezig zouden zijn, 
diende de gemeente dit alsnog zelf te doen. De actie werd evenwel reeds bekendgemaakt via de 
website van Mooimakers vanaf 08/02 en begin maart dan ook via andere kanalen. 
Schepen Blommaert antwoordt dat deze acties in de toekomst ook in het gemeentelijk blaadje 
kunnen opgenomen worden. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure: 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure welke vooruitgang er is mbt het BIN? Wanneer gaat dit van 
start gaan? 
De Burgmeester stelt dat er overleg is geweest met de politie en er nog vragen zijn rond het toe te 
passen communicatiesysteem vermits Whatapp niet kan gebruikt worden. 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure vraagt om na te gaan hoever het staat in deze. 
De burgemeester antwoordt dat de termijnen wordt opgevraagd bij de politiezone. 
 

- Vraag gemeenteraadslid Dieter Verscheure. 
Gemeenteraadslid vraagt naar de verkeersveiligheid op de Smarre, aangezien de asverschuiving nu 
weg is, er geldt wel 50 m/u  en momenteel is er een initiatief van een bewoner . 
De burgemeester antwoordt dat er de afgelopen maand meer controles zijn geweest, dat de politie 
er blijkbaar geregeld stond om te flitsen. Er wordt ook extra signalisatiemateriaal besteld. 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht vraagt naar de resultaten van deze flitscontroles. Kunnen deze 
kenbaar worden gemaakt of gepubliceerd worden? 
Schepen Guy Glorieux antwoordt dat dit ook soms wordt vermeld op de website van de politie. 

- Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure: 
Dieter Verscheure vraagt waarom er maar 1 infoavond wordt ingericht en geen 2 infoavonden over 
het mobiliteitsplan, zoals beslist op de gemeenteraad? En vraagt of de infoavond actief zal 
bekendgemaakt worden? 
Schepen Janna Bauters antwoordt dat dit zal bekendgemaakt worden op de agenda van de app, de 
website, publicatie in het blaadje (H)eerlijk Horebeke en op de gemeentelijke facebookpagina. 
Schepen Janna Bauters antwoordt dat er effectief beslist was om een infoavond in te richten en dat 
dit doorgaat in mei, dat het besluit niet meldde dat er 2 infoavonden zouden zijn. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure: 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure vraagt hoever het staat met de adviesraad kinderopvang, is hier 
al meer over geweten? 



Schepen Guy Glorieux antwoordt dat er een lokale adviesraad kinderopvang doorgaat in Brakel op 
07/05. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:  
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure verwijst naar de notulen van het CBS  vraagt waarom de 
grasdallen van de oprit Heerweg 6 werden vervangen door de gemeente? Is dit geen gewestweg of 
een private opricht? 
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat dit een gemeenteweg is, een verharde weg naar het huis 
nr 6. Dit stuk weg lag er slecht bij en het was een glad oppervlak. Er werd voorafgaand advies 
gevraagd aan AWV. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure: 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure vraagt om de Ketse zo spoedig mogelijk terug open te stellen 
voor de trage weggebruiker. Deze weg wordt gebruikt als verbindingsweg tussen Sint-Kornelis-
Horebeke en Sint-Maria-Horebeke, en wordt veelvuldig gebruikt door de schoolgaande jeugd. De 
weg werd na de instorting terug opengesteld en is nu terug afgesloten. Wat kan er gebeuren om 
deze weg terug opent te stellen? 
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat er problemen zijn met een woning langs de Ketse wat 
aanleiding geeft tot instortingsgevaar en dat de weg afgesloten is opdat zich geen mensen zouden 
kwetsen. De eigenaar werd aangesproken om het puin te ruimen en het is aan de eigenaar om 
beschermende maatregelen te treffen. Hiervoor zal de eigenaar moeten beschikken over de nodige 
vergunningen. Het is aan de eigenaar op initiatief te nemen.  
(??? De Burgemeester stelt dat de eigenaar in kwestie op diezelfde dag aangemaand werd om de 
werken uit te voeren) 
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure stelt voor indien de eigenaar de werken niet uitvoert om via 
het retributiereglement het tarief op te leggen dat in dit reglement werd bepaald. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht: 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht vraagt aansluitend op de vorige vraag, wanneer het voetpad langs 
de Dorpsstraat ter hoogte van de Sint-Antoniushoeve terug kan opengesteld worden. 
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat er contact werd opgenomen met de eigenaar om de 
nodige werken uit te voeren en dat er een overeenkomst zou zijn met onroerend erfgoed, zodoende 
dat dit voetpad ook spoedig terug kan gebruikt worden. 
 

- Vraag van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht: 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht stelt vast dat bij navraag om de zaal van kinderopvang in de 
Dorpsstraat te gebruiken er verwezen wordt naar zaal Arcadia, waar alle Horebeekse verenigingen 
terecht kunnen. Wat zijn de voorwaarden om de andere locaties – zaal naast de kinderopvang -  te 
gebruiken en vraagt om deze locatie ook open te stellen voor andere verenigingen. Er is geen 
transparantie over het gebruik van deze zaal.  
Schepen Guy Glorieux antwoordt dat het historisch is gegroeid dat KVLV dit zaaltje nog gebruikt. Dat 
er voorlopig geen uitbreiding wordt toegestaan en dat er eerst wordt nagezien hoe de kinderopvang 
deze ruimte zal gebruiken en invullen.  
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat er in 12/2018 een vergadering is geweest met de 
verenigingen voor het vastleggen van de agenda van Arcadia. Dat alle vragen in verband met het 
gebruik van Arcadia kunnen gesteld worden aan het bestuur van Arcadia. 
Gemeenteraadslid Filip Hebbrecht antwoordt dat niet alle verenigingen een uitnodiging voor deze 
vergadering ontvangen. 
 
De burgemeester sluit de gemeenteraad. 
 
De burgemeester opent de OCMW-raad. 



 
 

1.  De notulen en het zittingsverslag van de vorige gemeenteraad wordt goedgekeurd met 

éénparigheid van stemmen 

 

2. Huishoudelijk reglement gemeenteraad – Vaststelling 
 

De burgemeester  vraagt de amendementen waarover was gestemd op de gemeenteraad op 
dezelfde wijze te kunnen  aannemen voor de OCMW-raad om deze documenten gelijklopend 
te houden.  
De OCMW-raadsleden gaat hiermee voltallig akkoord. 
 
 

3. Vragen en antwoorden 
 
(geen vragen) 
 
De burgemeester sluit de OCMW-raad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


