ZITTING VAN 25 maart 2019

AANWEZIG :

Voorzitter van de zitting: Cynthia Browaeys
Janna Bauters , Hendrik Blommaert , Guy Glorieux , Iris De
Martelaere , Filip Hebbrecht, Katelijn Moerman ,
Petra De Sutter , Sabine Roobroeck , Bruno Vander
Linden , Dieter Verscheure ,
Algemeen directeur van de zitting: Katrien Blommaert
VERONTSCHULDIGD:

-

1. Goedkeuren van de notulen en audioverslag van de vorige vergadering van de gemeenteraad.
De notulen en het audioverslag van de vorige zitting wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.

2. Huishoudelijk reglement - vaststelling
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de fractie Groen 15 amendementen indiende:

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”.
Stemden voor: Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman)
Stemden tegen: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden)
Het amendement wordt verworpen.
Amendement 2: Art. 10, §3: toevoegen hoe en binnen welke termijn dit gaat gebeuren.

Stemden voor: Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman)
Stemden tegen: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden)
Het amendement wordt verworpen.
Amendement 3: Art. 10, §4: toevoegen na “de raadsleden” of “door een door hen
aangeduide vertegenwoordiger”.
Stemden voor: Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht)

Stemden tegen: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), N-VA/CD&V (Dieter Verscheure en Katelijn Moerman)
Het amendement wordt verworpen.

Amendement 4: Art. 10, §5 ontbreekt. Mogelijk moeten de volgende paragrafen
hernummerd worden.

Stemden voor: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman)
Het amendement wordt aangenomen.
Amendement 5: Art. 10, §6: preciseren waar het formulier waarvan sprake ter beschikking
wordt gesteld?

Stemden voor: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman)
Het amendement wordt aangenomen.
Amendement 6: Art. 10, §7: toevoegen van “vragen stellen, maar”tussen
“...mogen de raadsleden”en“...zich niet mengen in de werking.”

Stemden voor: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman)
Het amendement wordt aangenomen.

Amendement 7: Art. 13. §2: toevoegen aan het eind van eerste zin “zonder dat de agenda
nog kan gewijzigd worden”.
De fractie Groen trekt het amendement in.
Amendement 8: Art. 33, §1 (enkel gemeenteraad): schrappen van het woordje “voor”

Stemden voor: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman).
Het amendement wordt aangenomen.

Amendement 9: Art. 33, §2 (enkel gemeenteraad): schrappen van de woorden “van de”, staat
er 2 maal

Stemden voor: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman).
Het amendement wordt aangenomen.
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”.

Stemden voor: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman).
Het amendement wordt aangenomen.
Amendement 11 : Art. 37, §2: toevoegen na gemeenteraadsfracties “of hun
vertegenwoordigers”
Stemden voor: Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht)

Stemden tegen: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), N-VA/CD&V (Dieter Verscheure en Katelijn Moerman).
Het amendement wordt verworpen.
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”.
Het amendement wordt ingetrokken.
Amendement 13: Art. 39, §2: toevoegen “verwijzen” tussen de woorden “... burgemeester
en schepenen” en “met het verzoek...”.

Stemden voor: Volksbelangen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik
Blommaert, Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander
Linden), Groen (Petra De Sutter en Filip Hebbrecht), N-VA/CD&V (Dieter
Verscheure en Katelijn Moerman).
Het amendement wordt aangenomen.
Amendement 14: Toevoegen van een nieuw artikel (en hernummeren van de volgende)
tussen het huidige Art. 39. en Art. 40.
Het amendement wordt ingetrokken.
Amendement 15: Art. 40: vervang het woord “geen” door “een”
Het amendement wordt ingetrokken.

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur , art. 38;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 25.02.2019 dat de gemeenteraadsleden tot
08.03.2019 de tijd kregen om opmerkingen en suggesties over te maken;
Gelet op het model dat vooraf werd overgemaakt aan de gemeenteraadsleden;
Gelet op de amendementen die werden aangenomen, afgekeurd of ingetrokken;

Besluit met 7 ja-stemmen (fractie Volksbelangen) en 4 onthoudingen (fractie Groen en fractie
N-VA/CD&V):
Art. 1: Het huishoudelijk reglement, zoals in bijlage toegevoegd wordt vastgesteld.
Art. 2: Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de gouverneur van de provincie OostVlaanderen.

3. Aanvullend verkeerreglement tot het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/uur op
de Steenberg
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet (KB 24 juni 1988);
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wegverkeerswet (KB 16 maart 1968);
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostigen van verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende wegcode;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de code van de wegbeheerder;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 aangaande aanvullende reglementen;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de aandachtspunten die Mobiel Vlaanderen aangeeft met betrekking tot gebiedsdekkende
maatregelen die een volledige zone afbakenen; de zone dient omschreven te worden door alle
grenspunten van de zone te omschrijven alwaar begin- en eindzoneborden zullen worden geplaatst;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betrekken;
Overwegende dat dit aanvullend reglement ter kennisgeving wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis
voor Verkeersveiligheid;
Gelet op het feit dat de invoering van deze maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen
van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het feit dat de beperking van de snelheid tot 50 km / uur verkeersveiligheid ten goede komt.
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Op de Steenberg (begrepen tussen de grens met Maarkedal en den aansluiting met de
Bosstraat) wordt een snelheidsbeperking ingesteld van 50 km/u.
Art.2.- Deze maatregel te signaleren met de borden C43 en C45.
Art.3.- Deze verordening zal overeenkomstig het decreet lokaal bestuur worden bekend gemaakt.
Art.5.- De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de Wet
betreffende de Politie over het wegverkeer.
Art.6.- Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan het Vlaams Huis voor
Verkeersveiligheid.
Art.7.- Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan :






De Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie
de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde
de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde
de zone-chef van de Politiezone Brakel



de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, p/a Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel

4. Aanvullend verkeerreglement tot het invoeren van een snelheidsbeperking van 50 km/uur op
Den Daele
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet (KB 24 juni 1988);
Gelet op de wegverkeerswet (KB 16 maart 1968);
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostigen van verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende wegcode;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de code van de wegbeheerder;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 aangaande aanvullende reglementen;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de aandachtspunten die Mobiel Vlaanderen aangeeft met betrekking tot gebiedsdekkende
maatregelen die een volledige zone afbakenen; de zone dient omschreven te worden door alle
grenspunten van de zone te omschrijven alwaar begin- en eindzoneborden zullen worden geplaatst;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betrekken;
Overwegende dat dit aanvullend reglement ter kennisgeving wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis
voor Verkeersveiligheid;
Gelet op het feit dat de invoering van deze maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen
van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet op het feit dat de beperking van de snelheid tot 50 km / uur verkeersveiligheid ten goede komt.
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Op Den Daele (begrepen tussen de grens met Maarkedal en den aansluiting met de Heerweg)
wordt een snelheidsbeperking ingesteld van 50 km/u.
Art.2.- Deze maatregel te signaleren met de borden C43 en C45.
Art.3.- Deze verordening zal overeenkomstig het decreet lokaal bestuur worden bekend gemaakt.
Art.5.- De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de Wet
betreffende de Politie over het wegverkeer.
Art.6.- Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan het Vlaams Huis voor
Verkeersveiligheid.
Art.7.- Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan :



De Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie
de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde






de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde
de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde
de zone-chef van de Politiezone Brakel
de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, p/a Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel

4. Aanvullend verkeerreglement tot het invoeren van 3 parkeerplaatsen met een maximale
parkeerduur van 1 uur – rechtover de woning Kromstraat 23
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet (KB 24 juni 1988);
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wegverkeerswet (KB 16 maart 1968);
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostigen van verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende wegcode;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de code van de wegbeheerder;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 aangaande aanvullende reglementen;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de aandachtspunten die Mobiel Vlaanderen aangeeft met betrekking tot gebiedsdekkende
maatregelen die een volledige zone afbakenen; de zone dient omschreven te worden door alle
grenspunten van de zone te omschrijven alwaar begin- en eindzoneborden zullen worden geplaatst;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betrekken;
Overwegende dat dit aanvullend reglement ter kennisgeving wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis
voor Verkeersveiligheid;
Gelet op het feit dat de invoering van deze maatregel op vraag komt van de handelaar om voor de
handelszaak meer parkeermogelijkheid te creëren;
Overwegende dat het wenselijk is dat er max. 1 uur kan geparkeerd worden;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen
van een goede politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- In de Kromstraat, rechtover Kromstraat 23 -na de woning met adres Korsele 1- wordt een
blauwe zone reglementering met een maximale parkeerduurtijd van 1 uur ingevoerd, dit over 3
parkeerplaatsen.
Art.2.- Deze maatregel te signaleren met de het bord E9A met het pictogram parkeerschijf op het bord
en een onderbord max. 1 uur.
Art.3.- Deze verordening zal overeenkomstig het decreet lokaal bestuur worden bekend gemaakt.

Art.5.- De overtreders van deze verordening zullen gestraft worden overeenkomstig art. 29 van de Wet
betreffende de Politie over het wegverkeer.
Art.6.- Dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan het Vlaams Huis voor
Verkeersveiligheid.
Art.7.- Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan :







De Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie
de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde
de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde
de zone-chef van de Politiezone Brakel
de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, p/a Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel

5. Organisatie van een fruitpersmoment in Horebeke – aanvullend punt
De Gemeenteraad,
Gelet op het art. 21 van het decreet lokaal bestuur mbt het indienen van aanvullende punten voor de
dagorde van de gemeenteraad;
Overwegende dat de fractie Groen een aanvullend punt indiende ‘organisatie van een fruitpersmoment
te Horebeke’;
Overwegende dat een toelichting werd bijgevoegd bij het aanvullende punt van de dagorde;
Gelet op de toelichting die wordt verstrekt door gemeenteraadslid Filip Hebbrecht;
BESLUIT met 7 neen stemmen en 4 ja stemmen (Filip Hebbrecht, Petra De Sutter, Dieter Verscheure
en Katelijn Moerman) :
Art.1.- Het gemeentebestuur van Horebeke gaat niet over tot de organisatie van een fruitpersmoment
in Horebeke.

6. Inrichten van vlot toegankelijke stemlokalen voor de komende verkiezingen van 26 mei 2019
De Gemeenteraad,
Gelet op het art. 21 van het decreet lokaal bestuur mbt het indienen van aanvullende punten voor de
dagorde van de gemeenteraad;
Overwegende dat de fractie N-VA/CD&V een aanvullend punt indiende ‘inrichten van vlot
toegankelijke stemlokalen voor de komende verkiezingen van 26 mei 2019’;
Overwegende dat een toelichting werd bijgevoegd bij het aanvullende punt van de dagorde;
Gelet op de toelichting die wordt verstrekt door gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
BESLUIT:
Art.1.- Het agendapunt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting.

7. Tijdelijk parkeren ter hoogte van de handelszaken Dorpsstraat te Sint-Maria-Horebeke
De Gemeenteraad,
Gelet op het art. 21 van het decreet lokaal bestuur mbt het indienen van aanvullende punten voor de
dagorde van de gemeenteraad;
Overwegende dat de fractie N-VA/CD&V een aanvullend punt indiende ‘Tijdelijk parkeren ter hoogte
van de handelszaken Dorpsstraat te Sint-Maria-Horebeke’;
Overwegende dat een toelichting werd bijgevoegd bij het aanvullende punt van de dagorde;
Gelet op de toelichting die wordt verstrekt door gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op het besluit van het CBS met betrekking tot de adviesvraag aan het Agentschap Wegen en
Verkeer mbt de invoering van een max. parkeerduurtijd voor 2 handelszaken in de Dorpsstraat;
Overwegende dat de N454 een gewestweg is en dat het gemeentebestuur niet eenzijdig kan overgaan
tot de invoering van een max. parkeerduurtijd
BESLUIT met éénparigheid van stemmen
Art.1.- Het gemeentebestuur van Horebeke besluit principieel voor 2 handelszaken gelegen in de
Dorpsstraat een maximale parkeerduurtijd invoeren.

8. Definitief afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van de verbindingsweg tussen Rokegem en de
Dorpsstraat
De Gemeenteraad,
Gelet op het art. 21 van het decreet lokaal bestuur mbt het indienen van aanvullende punten voor de
dagorde van de gemeenteraad;
Overwegende dat de fractie N-VA/CD&V een aanvullend punt indiende ‘Definitief afsluiten voor
gemotoriseerd verkeer van de verbindingsweg tussen Rokegem en de Dorpsstraat’;
Overwegende dat een toelichting werd bijgevoegd bij het aanvullende punt van de dagorde;
Gelet op de toelichting die wordt verstrekt door gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Overwegende dat de kostprijs voor de heraanleg van dit stuk weg nog niet duidelijk is;
BESLUIT :
Art.1.- Het punt wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraadszitting.
Vragen en antwoorden
Vraag van gemeenteraadslid Katelijn Moerman:
Waarom zijn de bewoners van Rokegem niet verwittigd geweest met betrekking tot uitgevoerde
werken?
Schepen Blommaert antwoordt dat dit diende te gebeuren door de aannemer maar dat deze in gebreke
is gebelven.
Vraag van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht:

Wat is de planning van de werken Korsele, A. Hansstraat, Rokegem?
Schepen Blommaert antwoordt dat deze werken ten vroegste begin 2020 zullen aangevat kunnen
worden.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Is het mogelijk om de essentie van de vragen en antwoorden op te nemen in de notulen?
Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt dat dit zal gebeuren.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Kan de bevolking meer betrokken worden bij de volgende mooi-makersactie?
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat dit de volgende keer in het gemeentelijk infoblaadje kan
gepubliceerd worden.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Wat is de voortuitgang in het BIN en wanneer gaat dit van start?
Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt dat zij zich zal informeren bij de politie.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Wat staat er te gebeuren voor de verkeersveiligheid op de Smarre?
Burgemeester Cynthia Browaeys antwoordt dat zij zal toezien dat er voldoende geflitst wordt op deze
weg.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Waarom is er maar 1 info-avond rond het mobiliteitsplan?
Schepen Janna Bauters antwoordt dat er beslist is een info-avond in te richten dat er niets werd beslist
over het aantal.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Is er voortuitgang met de lokale adviesraad kinderopvang?
Schepen Guy Glorieux antwoordt dat er op 07.05.2019 een lokale adviesraad kinderopvang te Brakel
doorgaat.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Waarom heeft het CBS werken laten uitvoeren aan de oprit van Heerweg 6, is dit een gemeenteweg?
Schepen Hendrik Blommaert antwoordt dat dit een gemeenteweg is die toegang geeft tot de woning
Heerweg 6 en dat deze weg er gevaarlijk bij lag.
Vraag van gemeenteraadslid Dieter Verscheure:
Waarom is de Ketse heden afgesloten en wanneer kan deze terug worden opengesteld?

Schepen Janna Bauters en schepen Hendrik Blommaert antwoorden dat dit een tijdelijke maatregel is
in het kader van de veiligheid en dat de eigenaar van een bouwvallige woning werd aangesproken.
Vraag van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht:
Wanneer kan het voetpad aan de Sint-Antoniushoeve terug worden opengesteld?
Schepen Janna Bauters en burgemeester Cynthia Browaeys antwoorden dat er contacten zijn met de
eigenaar, dat de eigenaar een afspraak heeft met het agentschap onroerend erfgoed en dat dit spoedig
moet geregeld worden.
Vraag van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht:
Kunnen andere locaties dan Arcadia gebruikt worden door verenigingen en wat zijn de voorwaarden?
Schepen Guy Glorieux antwoordt dat de zaal bij de kinderopvang momenteel niet kan opengesteld
worden dit in het kader van de uitbouw van de kinderopvang. Schepen Hendrik Blommaert antwoordt
dat Arcadia kan gebruikt worden door Horebeekse verenigingen en dat men zich dient te wenden tot
het bestuur van Arcadia.

Sluiting van de zitting
Namens de Raad,

Blommaert Katrien
Algemeen directeur

Browaeys Cynthia
Voorzitter van de gemeenteraad

