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De voorzitter vraagt de goedkeuring van het verslag van de vorige raadszitting.
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.
De voorzitter vraagt de goedkeuring om op vraag van de VLD-fractie volgende
punten aan de agenda toe te voegen :
1. Optreden tegen milieuovertredingen, respect afdwingen voor de buren en voor
het imago van Het Groene Kwadrant.
2. Degelijke herstelling van de voetwegen naar en aan het kerkhof van HerneCentrum en parkeermaatregelen voor omvangrijke vrachtwagens aan het
Kerkhof.
Dit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

MILIEU
1. Subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers
Goedkeuring
De Raad,
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 tot vaststelling
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2002 tot vaststelling
van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007;

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het ontstaan
van afvalstoffen tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te
zamelen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en
hergebruik van afvalstoffen;
Overwegende dat het gebruik van herbruikbare katoenen luiers een milieuvriendelijk
alternatief is voor wegwerpluiers;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien worden in de begroting 2010 onder
artikel 879-03/331-01;
Op voorstel van het College;
Na beraadslaging:
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Binnen de perken van de in de begroting voorziene budgetten, zal de gemeente
Herne een éénmalige premie verlenen voor de aankoop van een pakket herbruikbare
luiers door ouder(s) met kinderen.
Artikel 2:
Er wordt een éénmalige toelage per kind toegekend van 50 %, met een maximum
van 100,00 euro, op het totale aankoopbedrag. Deze toelage wordt enkel toegekend
aan gezinnen, die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
Herne.
Artikel 3:
Om deze premie te ontvangen moet de vader, moeder of de wettelijke voogd een
aanvraagformulier indienen met daarbij een aankoopdocument met vermelding van
de factuurprijs, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van de
geboorteakte. Indien de premie vóór de geboorte wordt aangevraagd, dient een
attest van de dokter/gynaecoloog bijgevoegd te worden met vermelding van de
(vermoedelijke) bevallingsdatum. De premie kan slechts vanaf de zesde maand van
de zwangerschap aangevraagd worden.
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de gemeentelijke milieudienst, Centrum 17
te 1540 Herne.
Artikel 4:
Deze toelage kan slechts éénmaal per kind dat de leeftijd van 2 jaar niet bereikt heeft
op datum van aanvraag, aangevraagd worden, en wordt na goedkeuring door het
College van Burgemeester en Schepenen gestort op het rekeningnummer van de
aanvrager.

Artikel 5:
Het subsidiereglement is van kracht vanaf 1 januari 2010.
Artikel 6:
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7 :
Deze beslissing zal worden kenbaar gemaakt aan de bevolking door publicatie in het
eerstvolgende informatieblad en op de gemeentelijke website.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
2. Pajottenland + - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor het bestuur
van de koepel plaatselijke groep Pajottenland+ – Goedkeuring
De Raad,
Aanleiding en doel
Pajottenland+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen en de
OCMW's van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en
Roosdaal, de provincie Vlaams-Brabant en 24 (socio-culturele, economische en
ecologische) verenigingen die in de streek actief zijn.
Bij e-mail dd. 11 januari ll. vraagt Pajottenland+ om over te gaan tot de aanduiding
van een vertegenwoordiger voor het bestuur van de koepel plaatselijke groep
Pajottenland+.
Juridische gronden
- Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad
Externe adviezen
Advies en motivering
De aanduiding van een vertegenwoordiger voor het bestuur van de koepel
plaatselijke groep Pajottenland+ dient te gebeuren door de Gemeenteraad van
januari 2010.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor het
bestuur van de koepel plaatselijke groep Pajottenland+.

Deze stemming geeft volgende uitslag:

- afgevaardigde in de algemene vergadering: de heer Jean-Marie Dierickx bekomt 17
stemmen op 17 uitgebrachte stemmen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Als afgevaardigde van de gemeente Herne in Pajottenland + wordt aangeduid:
de heer Jean-Marie Dierickx, wonende te 1540 Herne, Hellingen 1.
Artikel 2:
Jean-Marie Dierickx is geen kandidaat voor de functie van :
- voorzitter
- ondervoorzitter
- secretaris
- penningmeester
Artikel 3 :
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkenen en aan
Pajottenland+
Artikel 4:
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

3. Regionaal Landschap Zenne, Zuun, Zoniën vzw - Aanduiding van de
afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde voor de Raad van
Bestuur en voor de Algemene Vergadering – Goedkeuring
De Raad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is lid van vzw regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën.
Bij schrijven van 22 december 2009 vraagt de vzw om een afgevaardigde en een
plaatsvervanger voor de Algemene vergadering aan te duiden. Indien gewenst kan
de afgevaardigde of een plaatvervanger zich ook kandidaat stellen voor de Raad van
Bestuur. Alle mandaten gelden voor 3 jaar.
Juridische gronden
- Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad

Externe adviezen
Advies en motivering
De aanduiding van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde voor de
vzw regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën dient te gebeuren door de
Gemeenteraad van januari 2010 want vanaf februari 2010 worden de
bestuurorganen van de vzw opnieuw samengesteld.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld om bij geheime stemming over te
gaan tot de aanduiding van afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde
voor de algemene vergadering van de vzw regionaal landschap Zenne, Zuun en
Zoniën.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te beslissen of de aangeduide
afgevaardigde en een plaatsvervanger ook kandidaat zijn voor de Raad van Bestuur.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de afgevaardigde en de
plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vzw
regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën.
Deze stemming geeft volgende uitslag:
- afgevaardigde in de algemene vergadering: de heer Kris Poelaert bekomt 17
stemmen op 17 uitgebrachte stemmen
- plaatsvervanger in de algemene vergadering: de heer Dierickx Jean-Marie bekomt
17 stemmen op 17 uitgebrachte stemmen
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Als afgevaardigde van de gemeente Herne in de algemene vergadering van de vzw
regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën wordt aangeduid: de heer Kris Poelaert,
wonende te 1540 Herne, Markstraat 17A.
Als plaatvervanger van de gemeente Herne in de algemene vergadering van de vzw
regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën wordt aangeduid: de heer/ mevrouw
Dierickx Jean-Marie, wonende te 1540 Herne, Hellingen 1.
Artikel 2:
De aangeduide afgevaardigde van de gemeente Herne is kandidaat voor de Raad
van Bestuur
Artikel 3:
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkenen en aan de vzw
regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën

Artikel 4:
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

BEVOLKING
4. Elektronische identiteitskaart van Belgen – Nieuwe prijs –
Herziening gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2009, ingevolge een
schrijven van de FOD binnenlandse zaken van 30 december 2009
Goedkeuring
De Raad,
Aanleiding en doel
Sinds 1 september 2004 werd in alle gemeenten in België de elektronische
identiteitskaart in omloop gebracht. Deze werd steeds gefactureerd aan een bedrag
van €10,00. Sindsdien werd er geen enkele prijsverhoging ingevoerd.
In het schrijven van FOD Binnenlandse Zaken dd. 28 december 2010 en 30
december 2010 wordt vermeld dat de kostprijs vanaf 1 april 2010 verhoogd worden
naar €12,00.
Aan de inwoners van Herne zal hierbij ook nog €2,00 zegelrecht aangerekend
worden.
Juridische gronden
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad
- Artikel 6, §8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
- Decreet van 30 mei 2008 de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Externe adviezen
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze prijsverhoging door te voeren. De
gemeenteraadsbeslissing betreffende de administratieve bescheiden dd. 23
december 2009 dient dus aangepast te worden.
Voor een elektronische identiteitskaart zal vanaf 1 april 2010 €14,00 gevraagd
worden ( €12,00 dient doorgestort te worden naar FOD Binnenlandse Zaken en
€2,00 zegelrecht).
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
Vanaf 1 april 2010 zal de kostprijs voor een elektronische identiteitskaart vastgesteld
worden op €14,00 (€12,00 + €2,00 zegelrecht)
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokken gemeentediensten.
Artikel 3 :
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet
ONDERWIJS
5. De Regenboog – Schoolreglement - Goedkeuring
De Raad,
Aanleiding en doel
Alle schoolbesturen moeten voor hun scholen een schoolreglement opstellen dat de
relaties tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt. Decretaal legt
de overheid vast welke elementen minimaal in het schoolreglement opgenomen
moeten worden.
Het schoolbestuur kan uiteraard aan de punten, die overeenkomstig het decreet
basisonderwijs moeten geregeld worden in het schoolreglement, nog bepalingen
toevoegen indien het dit nodig acht.
De schoolraad moet betrokken worden bij het opstellen van het schoolreglement en
later bij elke wijziging ervan. De bepalingen die worden opgenomen in het
schoolreglement vormen het voorwerp van overleg in de schoolraad.
In juni 2009 werden door de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland een aantal
aanpassingen voorgesteld aan het reeds bestaande schoolreglement.

Juridische gronden
- Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
- Decreet betreffende het onderwijs XIX van 8 mei 2009
- Het decreet betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs
en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en
secundair onderwijs van 20 maart 2009

Externe adviezen
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de aanpassingen aan het
schoolreglement goed te keuren (werden in kleur aangeduid in de tekst).
Dit schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving
van de leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders, die ter
instemming ondertekenen.

Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het aangepaste schoolreglement goed te keuren.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing wordt voor passend gevolg overgemaakt aan de directie
van de school.
Artikel 3:
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
6. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats Herfelingen
Goedkeuring lastenboek, inschrijvingsbiljet, veiligheids- en
gezondheidsplan, grondplan, lengteprofiel, modeldwarsprofielen en
kunstwerken
Wijze gunnen: openbare aanbesteding
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
Overwegende dat de gemeenteraad zich in de zitting van 1 juli 2008 akkoord heeft
verklaard met “Aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator.
Vaststellen van de wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.” Artikel 3 van de dagorde meldt “Machtiging te verlenen aan het

College van Burgemeester en Schepenen om de opdracht te gunnen via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.”
Overwegende dat het schepencollege tijdens de zitting van 28 januari 2009 de
opdracht gegund heeft aan studiebureau D’Hauwer & Van der Schueren, gevestigd
te 9402 Meerbeke, Gemeentehuisstraat 20.
Overwegende dat de gemeenteraad zich in de zitting van 28 oktober 2009 akkoord
heeft verklaard met het voorlegde grondplan, modeldwarsprofielen, lastenboek en
raming.
Gelet dat na deze zitting de voornoemde documenten nog in beperkte mate
gewijzigd werden en aangevuld werden met een veiligheids- en gezondheidsplan
hetgeen geleid heeft tot volgende documenten:
- grondplan dd. 13 november 2009
- plan met modeldwarsprofielen en kunstwerken dd. 13 november 2009
- plan met lengteprofiel en dwarsprofielen dd. 13 november 2009
- beplantingsplan dd. 13 november 2009
- lastenboek november 2009
- raming november 2009
- veiligheids- en gezondheidsplan
- inschrijvingsbiljet
Overwegende dat de raming van de werken inclusief groenaanleg en het
groenonderhoud 323.997,83 Euro (inclusief BTW) bedraagt.
Overwegende dat de raming van groenaanleg en het groenonderhoud 95.836,24
Euro (inclusief BTW) bedraagt.
Indien de prijsbiedingen van de inschrijvers gunstig uitvallen, kan het College van
Burgemeester en Schepenen desgevallend beslissen om de groenaanleg en het
groenonderhoud toe te wijzen aan de inschrijvende aannemer.
Overwegende dat voor de uitvoering van de werken de nodige kredieten voorzien
zijn in de begroting 2010 onder de rubriek 878/721-54, zijnde 350.000 Euro.
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het grondplan dd. 13 november 2009, het plan met modeldwarsprofielen en
kunstwerken dd. 13 november 2009, plan met lengteprofiel en dwarsprofielen dd. 13

november 2009, beplantingsplan dd. 13 november 2009, lastenboek november 2009,
raming november 2009, veiligheids- en gezondheidsplan en het inschrijvingsbiljet
worden goedgekeurd.
Artikel 2
Er wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen machtiging verleend om
de opdracht te gunnen via een openbare aanbesteding.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger.
Artikel 4 :
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

7. B.P.A. – Hernekouter
Definitieve goedkeuring 2e herziening B.P.A.
Beperkte herziening artikel 17
Bestemmingsplan 2
Intrekking besluit gemeenteraad van 24 april 2009
De Raad,
Overwegende dat bij de opmaak van de notulen van de gemeenteraadsbeslissing van 24
april 2009 bij het besluit BPA – Hernekouter, definitieve goedkeuring 2de herziening BPA,
beperkte herziening artikel 17, bestemmingsplan 2 een administratieve fout is geslopen.
Gelet op artikel 33 van het gemeentedecreet dat bepaalt “Als er geen opmerkingen
worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als
goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad en de gemeentesecretaris.
Overwegende dat de notulen van de gemeenteraad van 24 april 2009 werden
goedgekeurd.
Overwegende dat de rechtzetting bijgevolg enkel kan gebeuren via het intrekken van de
beslissing en het nemen van een nieuwe beslissing;
Aan de raad wordt bijgevolg voorgesteld om het bewuste besluit in te trekken en een
nieuw besluit te nemen.
Gehoord het verslag van de Voorzitter,

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2009 betreffende de 2e herziening van
het “B.P.A.-Hernekouter”, bestemmingsplan 2 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Dit besluit wordt opgenomen in toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet
opgenomen in de overzichtlijst

8. B.P.A. – Hernekouter
Definitieve goedkeuring 2e herziening B.P.A.
Beperkte herziening artikel 17
Bestemmingsplan 2
De Raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2009 waarbij de 2e herziening
van het BPA, beperkte wijziging artikel 17, bestemmingsplan 2, voorlopig werd
goedgekeurd;
Gelet op het openbaar onderzoek, publicatie verschenen in De Standaard, Het
Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws dd. 16/02/09 en Het Belgisch Staatsblad dd.
20/02/09;
Gelet op het PV van sluiting van het openbaar onderzoek en dat er geen bezwaren
werden ingediend;
Gelet op het decreet van 26 april 2000 houdende wijziging van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;
Gelet op de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;
Gehoord het verslag van de Voorzitter,
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De 2e herziening van het “B.P.A.-Hernekouter”, bestemmingsplan 2, bevattende een
toelichtingsnota en de nodige stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt door het
studiebureau ARCADIS vds Bruulstraat 35 te 9450 Haaltert wordt definitief
goedgekeurd.
Artikel 2
Deze beslissing is onderworpen aan artikel 28 van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratieve toezicht op de
gemeenten.
Artikel 3
Dit besluit wordt opgenomen in toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet
opgenomen in de overzichtlijst

AGENDAPUNTEN VLD-FRACTIE
1. Optreden tegen milieuovertredingen, respect afdwingen voor de buren
en voor het imago van Het Groene Kwadrant.
Wij en vele inwoners van Herne stellen vast dat, zowel langs gewestwegen,
gemeentewegen, voetwegen en op private eigendommen, voortdurend milieu
overtredingen worden gepleegd niet alleen door lege drankblikjes en flessen op het
openbaar domein te gooien maar ook door sluikstorten op braakliggende terreinen of
op privé wegen.
Ondanks de wetgeving in deze materie en de klachten van de inwoners, schenkt het
gemeentebestuur weinig aandacht aan deze toestanden. De Open VLD
gemeenteraadsleden verzoeken hiermede het College van Burgemeester en
Schepenen om de nodige maatregelen te nemen om deze stortplaatsen te laten
aanzuiveren, vooral in de nabijheid van woonhuizen, doch eveneens in
landbouwzones.
In dit verband wagen wij o.a. uw tussenkomst voor een sinds lang bestaande
probleem langs de private weg tussen de Kouterstraat en Stationsstraat. Ook langs
de Geraardsbergsesteenweg op de terreinen van de firma Demil uit Galmaarden
worden sinds jaren milieuovertredingen gepleegd. Het storten van allerlei materialen
op deze plaats zorgt o.a. voor ongewenst gedierte zoals ratten en biedt bovendien
een triest uitzicht.
Ondanks de reactie van de omwonenden hebben wij geen weet van enige ernstige
aanpak van deze situaties. Uit respect voor de betrokken inwoners en voor het imago
van Herne als "Het Groene Kwadrant" vragen wij aan het College van Burgemeester
en Schepen om drastisch op te treden teneinde de milieu wetgeving in Herne te doen
naleven en desnoods de nodige instanties in de schakelen.

De voorzitter deelt mee dat het probleem tussen de Kouterstraat en de Stationsstraat
niet gekend is bij het bestuur. Het gaat hier enkel om een politionele bevoegdheid.
Het College van Burgemeester en Schepenen is desomtrent niet bevoegd om zelf
stappen te ondernemen.
Betreffende de firma Demil deelt de voorzitter mee dat er reeds een grondsanering is
doorgevoerd. Het bestuur zal nu opnieuw een schrijven richten naar betrokkene om
de gemaakte afspraken uit te voeren.
2. Degelijke herstelling van de voetwegen naar en aan het kerkhof van
Herne-Centrum en parkeermaatregelen voor omvangrijke vrachtwagens
aan het Kerkhof.
Vandaag ondervindt elke bezoeker van het Kerkhof en in het bijzonder de oudere en
minder valide mensen, enorme moeilijkheden om zich veilig naar het kerkhof te
begeven.
Hoewel de begroting van 2010 verbeteringswerken van sommige voetwegen
voorziet, vraagt Open VLD-sp.a aan het College van Burgemeester en Schepen van
Herne om dringend werk te maken van de herstelling van de voetwegen naar het
kerkhof en rondom het parkeerplein voor het kerkhof van Herne.
Bovendien vragen wij een oplossing te brengen voor de omvangrijke vrachtwagens
die aldaar regelmatig geparkeerd staan; door verplichte parkeemruimtes te voorzien
voor deze voertuigen aan het einde van het kerkhofplein, met de nodige signalisatie
kan dit probleem tamelijk eenvoudig worden opgelost.
De voorzitter deelt mede dat er met de opmerkingen van de VLD rekening zal
worden gehouden.
Betreffende de voetweg belooft de voorzitter om desbetreffend de nodige
maatregelen ten nemen. Het College vindt het niet opportuun om vrachtwagens te
laten parkeren voor het kerkhof.

Gemeentesecretaris A.I.
NAERT A.

Burgemeester,
K. POELAERT

