Gemeenteraad van 25 april 2018

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 25 april 2018

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De
Vos, schepenen
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Sandra Dero, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric
Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De Bossche, gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Lieven Vandenbroeck, Jordi Cornet, gemeenteraadsleden
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeentesecretaris legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
28 maart 2018.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 28 maart 2018

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.

Besluit: Met 13 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Carina Ricour, Marie Louise
Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, Hilde Thiebaut, Sandra Dero, Michaël Schoukens,
Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De Bossche), 2
onthoudingen (Lieven Vandenneucker, Thierry Deblander)
Artikel 1 : De notulen van 28 maart 2018 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.
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2. Jaarlijkse rapportering klachtenbehandelingssysteem - Kennisgeving
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 27 maart 2013 het reglement met betrekking tot
het klachtenbehandelingsysteem goed.
Artikel 5 van het reglement bepaalt dat er van de behandelde klachten jaarlijks een verslag
wordt opgemaakt en aan de gemeenteraad gerapporteerd.
Bevoegdheid
Artikel 197 van het gemeentedecreet
Artikel 43, §2, 16°

Juridische gronden
Artikel 5 van het reglement klachtenbehandeling
Beslissing van het cbs d.d. 11 april 2018

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het verslag.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van het
klachtenbehandelingsysteem.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

Intergemeentelijke samenwerking
3. PBE - Jaarvergadering van 15 juni 2018 - Goedkeuring van de agenda en de
bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij PBE aangesloten. Ons bestuur kreeg reeds een aangetekende
brief dd. 13 maart 2018.
Op 15 juni 2018 organiseert PBE haar jaarvergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE
1.1 Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE ingaand op 29
maart 2019 en eindigend op 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport
met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 2013-2018 en van het
ondernemingsplan 2019-2024
1.2 Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur van de PBE van 12 maart 2018
tot het houden van een buitengewone algemene vergadering op 29 maart 2019 voor
akteneming van de verlenging van de duurtijd van de PBE ingaand op 29 maart 2019 om te
eindigen op 29 maart 2037
2. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie
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van de PBE in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig
artikel 427 van het decreet over lokaal bestuur
3. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de PBE
over het boekjaar 2017
5. Goedkeuring van de jaarrekening van de PBE afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van de PBE met
betrekking tot het boekjaar 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Hernieuwing renovatiefonds 2019 -2021 (3 jaar)
9. Statutaire mededelingen.
Gelet dat de duur van de PBE verstrijkt op 29 maart 2019. Gelet op het voorstel aan de
algemene vergadering tot verlenging van de duur voor 18 jaar.
Overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking voor de gemeente schaal- en
synergievoordelen oplevert die leiden tot aanzienlijke besparingen die zich situeren op
verschillende terreinen : operaties, informatie- en communicatietechnologie (ICT),
klantendienst, communicatie, aankoop, voorraadbeheer, exploitatie en aanleg
netinfrastructuur en personeelsbeleid.
Overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking ook tal van synergievoordelen biedt
voor de burgers (uitbreiding van de bereikbaarheidsuren van het klantencontactcenter,
continue beschikbaarheid van het net-operating- center, extra services).
Overwegende dat dit ook zal leiden tot een betere coördinatie en afstemming van de
verschillende gemeentelijke initiatieven op het vlak van netbeheer en tot meer doeltreffende
investeringen.
Overwegende dat ook de voorgenomen integratie tussen de werkmaatschappijen Infrax en
Eandis (operationeel op 1 juli 2018) m.b.t. het bundelen van verschillende nutsvoorzieningen
bijkomende perspectieven biedt voor de gemeente en haar burgers.
Overwegende dat wat het concrete aanbod van de PBE betreft ook verwezen wordt naar
haar motieven opgenomen in de nota omtrent het verlengingsdossier om deel te nemen aan
de verlenging.
Overwegende dat de keuze voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband bijgevolg
voor de hand ligt.
Gelet op het evaluatierapport van de PBE over de periode 2013-2018 en het
ondernemingsplan voor de periode 2019-2024 met bijhorende gebudgetteerde cijfers op
basis van de actuele toestand.
Gelet op het voorstel van statutenwijziging en de bijhorende memorie van toelichting.
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017 en de bijhorende verslagen.
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur. De bepaling van
het mandaat moet voor iedere algemene vergadering worden herhaald.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 15 juni
2018 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de jaarvergadering van PBE goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1 : De agendapunten van de jaarvergadering van de PBE van 15 juni 2018 goed te
keuren met inbegrip van het voorstel statutenwijziging.
Artikel 2 : Deel te nemen aan de verlenging van de PBE met ingang van 29 maart 2019.
Artikel 3: Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de jaarvergadering van 15 juni 2018 te
handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en
er kennis van te geven aan de PBE, ter attentie van de heer Paul Bouwens,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.

4. Intergas -Jaarvergadering van 8 juni 2018 - Goedkeuring van de agenda en
de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij de opdrachthoudende verenging Intergas.
Op 8 juni 2018 organiseert Intergas haar jaarvergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2017
3. Verslag van commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Goedkeuring deelneming aan de verlenging van Inter-energa
5. Statutaire benoemingen
- Benoeming van een commissaris
6. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 8 juni 2018
goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente gemandateerd te
worden om de agendapunten van de algemene vergadering van Intergas goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 8 juni 2018 goed te
keuren en de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op de laatstgenoemde
jaarvergadering te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van
de gemeenteraad.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en
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er kennis van te geven aan Intergas, tav de heer Vandevenne, Diestsesteenweg 126 te 3210
Lubbeek.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

5. Infrax West - Algemene vergadering van 26 juni 2018 - Goedkeuring agenda
+ bepalen mandaat van de afgevaardigde en de plaatsvervanger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax
West.
Op 22 maart 2018 ontving ons bestuur een aangetekende oproepingsbrief met de agenda
van de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West
van 6 juni 2017 die de volgende agendapunten bevat :
1. Kennisgeving verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Kennisgeving verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling,
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
4. Afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Goedkeuring statutenwijziging
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 november
2019 naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.
7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking
van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het
ondernemingsplan 2019-2024.
8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie
van Infrax West in de nieuwe werkmaat-schappij Fluvius System Operator cvba
overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeente-lijke samenwerking
van 6 juli 2001.
9. Uittreding provincie West-Vlaanderen
10. Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)
11. Kennisgeving
12. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of Nick
Vandevelde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-generaal Eandis
om de beslissingen genomen bij agendapunten 5 + 6 + 7 bij authentieke akte vast te stellen
en de statuten overeenkomstig aan te passen
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 33 van de statuten van Infrax West
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Advies en motivering
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering. Tevens dienen ook de agendapunten van de algemene vergadering van 26 juni
2018 goedgekeurd te worden.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 26 juni 2018,
zoals opgenomen in de uitnodiging van 22 maart 2018, worden op basis van de bekomen
toelichting goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 26 juni 2018
te handelen en te beslissen conform de beslissingen van de gemeenteraad.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan Infrax West.

6. Intercommunale Haviland - Statutaire algemene vergadering van 20 juni
2018 - Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij Haviland Intercommunale aangesloten. Deze werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking
Op 20 juni 2018 organiseert de intercommunale Haviland haar statutaire gewone algemene
vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2017:
goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 19 december 2017 aan de deelnemers
bezorgd.)
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2017;
3. jaarrekening 2017 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het
voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41)
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
5. verslag van de commissaris over het 52ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art.
41);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 35);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art.
9)
9. Varia.
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
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Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 44 van het Decreet
Beslissing van de algemene vergadering van 10 december 2003 om de duurtijd van Haviland
Intercommunale te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het
Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 20 juni
2018 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de statutaire gewone algemene
vergadering van Haviland Intercommunale goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 20 juni 2018 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd. 20 juni 2018 goed te keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

7. CREADIV - Algemene Vergadering van 8 juni 2018 - Goedkeuring van de
agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is vennoot van Creadiv NV.
Op 8 juni 2018 organiseert CREADIV NV haar algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Jaarrekening 2017
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur
- Bespreking van het verslag van de commissaris
- Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat
2. Kwijting aan de bestuurders
3. Kwijting aan de commissaris-revisor
4. Ontslag bestuurders
5. Benoeming commissaris
6. Vaststellen zitpenningen bestuurders
7. Rondvraag
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
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Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 8 juni 2018
goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente gemandateerd te
worden om de agendapunten van de algemene vergadering van CREADIV goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van CREADIV NV dd. 8 juni
2018, zoals opgenomen in de uitnodiging van 12 april 2018, worden op basis van de
bekomen documenten goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van CREADIV NV
van 8 juni 2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan CREADIV NV, ter attentie van de heer Stephan Claerhout,
Diestesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Omgeving
8. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van
de Steyvekaitse (buurtweg 22 Sint-Pieters-Kapelle)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In zijn zitting van 25 oktober 2017 keurde het college het opmetingsplan van het openbaar
domein in de Steyvekaitse goed. Nadien werd aan een studiebureau opdracht gegevens op
basis van de opmeting de rooilijnen uit te tekenen. Dit kadert in de melding over
onvoldoende doorgangsbreedte die we op 2 mei 2017 van de heer Alain Vidts ontvangen
hebben.
In zijn zitting van 7 maart 2018 besloot het college de voorlopige vaststelling van het
gemeentelijk rooilijnplan van de Steyvekaitse (buurtweg 22 te Sint-Pieters-Kapelle) voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
Atlas der buurtwegen van Sint-Pieters-Kapelle.
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Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2017 houdende de
melding van een onvoldoende doorgang tgv. een private hoog op openbaar domein in de
Steyvekaitse.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2017 houdende het
aanstellen van een studiebureau voor vaststelling van de rooilijn in de Steyvekaitse.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2017 houdende de
goedkeuring van het opmetingsplan van het openbaar domein in de Steyvekaitse.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2018 houdende het
voorleggen van de vaststelling van het ontwerp van gemeentelijke rooilijn van de
Steyvekaitse (buurtweg 22 Sint-Pieters-Kapelle).
Advies en motivering
Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan is toegevoegd als bijlage. Het ontwerp werd binnen
de afdeling omgeving onderzocht:
• confrontatie met de atlas der buurtwegen (enige juridische bron): geen opmerkingen;
• ligging van de nutsleidingen ten opzichte van de rooilijn: een aantal
nutsvoorzieningen zijn gelegen buiten de rooilijn, aangezien dit niet fundamenteel is
en dit ook al vandaag door de aangelanden geweten is zien we geen bezwaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van de
Steyvekaitse (buurtweg 22 Sint-Pieters-Kapelle) voorlopig vast te stellen.
Desgevallend zal het college van burgemeester en schepenen het gemeentelijk rooilijnplan
aan een openbaar onderzoek onderwerpen conform het hoger vermelde decreet, waarna de
gemeenteraad kan overgaan tot het al dan niet definitief vaststellen ervan.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van de Steyvekaitse, buurtweg 22 SintPieters-Kapelle, voorlopig vast te stellen.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het voormelde
gemeentelijke rooilijnplan aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.
Artikel 3: Deze beslissing bekend te maken aan dienst mobiliteit.
9. Kippenactie 2018 – Toekennen van een toelage - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Om te komen tot een verdere afname van de hoeveelheid groeten-, fruit- en tuinafval in het
restafval wenst het college van burgemeester en schepenen opnieuw een kippenactie te
organiseren en deze financieel te ondersteunen.
Via het toekennen van een toelage wordt aan de inwoners van Herne de mogelijkheid
geboden om in het kader van afvalpreventie kippen aan te kopen tegen een voordelige
kostprijs. De bedoeling zou zijn dat gezinnen maximum 3 kippen per adres en scholen en
rusthuizen maximum 9 kippen kunnen aankopen.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet
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Juridische gronden
Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten
Beslissing van het cbs dd. 7 februari 2018
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in 2018 de aankoopprijs voor kippen voor
50% te subsidiëren in het kader van de kippenactie.
Financieel advies en visum
In de budgetten is een bedrag van € 5000,00 voorzien (beleidsitem: 0349-00-6150001 en
0349-00 - 7040999)
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Gaat akkoord om voor het jaar 2018 een toelage toe te kennen aan de inwoners,
scholen en rusthuizen van Herne die kippen aankopen in het kader van de kippenactie.
Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord om de aankoopprijs voor 50% te subsidiëren.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische
uitvoering van dit besluit.
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet.

10. Besluit van de gemeenteraad van Stad Edingen d.d. 14 december 2017
houdende de uitbreiding van de blauwe zone - motie
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Stad Edingen een nieuw parkeerplan
goedgekeurd. Op de website lezen we:
"Behoudens goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten zal dit plan in de
loop van 2018 van start gaan. De begindatum van deze toepassing zal
meegedeeld worden zodra die bekend is.
Dit nieuwe plan breidt de huidige blauwe zone uit. De bedoeling hiervan is het
parkeren van bewoners, werknemers, bezoekers en klanten van winkels en
diensten in het stadscentrum te vergemakkelijken. In buurten rond het station
dient het om de parking te reguleren."
Op 27 maart 2018 ontvingen we een schrijven van gemeente Opzullik betreffende de motie
die de gemeenteraad hieromtrent heeft ingediend (toegevoegd als bijlage).
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Besluit van de gemeenteraad van Stad Edingen dd 14 december 2017 houdende de
uitbreiding van de blauwe zone.
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Advies en motivering
Kort samengevat ervaren bewoners van Edingen verkeersonleefbaarheid ten gevolge van de
hoge parkeerdruk. Daarom neemt Stad Edingen zich voor het centrum als een grote blauwe
zone in te richten. In het algemeen geldt een maximale parkeerduur van 4 uur voor nietbewoners. Op een aantal plaatsen, waaronder het stationsplein, is de parkeerduur beperkt
tot 2 uur.
Het is bekend dat het station van Edingen pendelaars uit buurgemeenten aantrekt. Vandaag
is er al onvoldoende parkeercapaciteit, wat aanleiding geeft tot wildparkeren op het openbaar
domein. Ondanks de recente aanleg van een nieuw parkeerterrein ter hoogte van het
kruispunt van N285 en Brunehautsesteenweg blijft de parkeerdruk hoog.
Gemeente Herne werd niet ingelicht door Stad Edingen over deze maatregel, wat ons, gelet
op de ligging van het station, erg verbaast. Evenmin hebben wij vandaag enig zicht op
flankerende maatregelen die de nieuwe maatregel een kans van slagen zouden kunnen
geven.
Gevreesd wordt dat de nieuwe maatregel leidt tot het verschuiven van de parkeerdruk naar
straten die net buiten de blauwe zone zijn gelegen, wat impact kan hebben op het
grondgebied van Herne. Daarnaast maken we ons zorgen over de bereikbaarheid van het
station voor de vele pendelaars uit Herne.
Bijgevolg wordt aan de gemeenteraad gevraagd een motie in te dienen tegen het besluit van
de gemeenteraad van Stad Edingen d.d. 14 december 2017 houdende de uitbreiding van de
blauwe zone.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Aan de gemeenteraad van de Stad Edingen te vragen om de Steenweg op Asse te
schrappen in het aanvullend verkeersreglement houdende de uitbreiding van de blauwe
zone zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2017.
Artikel 2: Indien de gemeenteraad van de Stad Edingen beslist om het aanvullend
verkeersreglement houdende de uitbreiding van de blauwe zone niet aan te passen te
vragen om alternatieven voor te stellen voor de pendelaars van de gemeente Herne zoals
het installeren van voorbehouden plaatsen voor autodelen/carpoolen zonder
parkeerduurbeperking.
Artikel 3: Aan de gemeenteraad van de Stad Edingen te vragen om alle mogelijke
maatregelen te treffen om het parkeeraanbod voor de pendelaars uit de buurgemeenten te
maximaliseren.
Artikel 4: Aan de gemeenteraad van de Stad Edingen te vragen om de parking langs de
N285 ter hoogte van de Brunehaultsesteenweg uit te breiden en goed toegankelijk te maken.
Artikel 5: Aan de gemeenteraad van de Stad Edingen te vragen om de gemeente Herne op
de hoogte te houden van de monitoring van de effecten van deze verkeersmaatregel zodra
deze beschikbaar is.
Artikel 6: Aan de gemeenteraad van de Stad Edingen te vragen om bij de NMBS en bij de
SPW aan te dringen om snel werk te maken van de inrichting van bijkomende
parkeerplaatsen aan de achterkant van het station van Edingen.
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Artikel 7: Dit besluit mee te delen aan de Stad Edingen en de gemeente Opzullik, de
NMBS/Infrabel en de dienst mobiliteit.

Schriftelijke en mondelinge vragen
11. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gemeenteraadslid Thierry Deblander stelt een vraag ivm de wielerwedstrijd van heden die
voor chaotische toestanden zorgde aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van
de Ninoofsesteenweg met het Centrum. Bij het oversteken van dit kruispunt waren de lichten
geblokkeerd. De seingevers waren niet aanwezig, het waren mensen uit het publiek die
aangaven dat men niet mocht passeren. Het was hierdoor heel gevaarlijk in het centrum van
de gemeente. Er stonden verschillende politieagenten aan de Scheibeekstraat en geen in
het Centrum. Op een bepaald moment was het chaotisch: niemand wist nog wat er mocht en
wat niet. De gemeenteraad gaat akkoord om deze opmerking over te maken aan de politie.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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