Gemeenteraad van 24 april 2019

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 24 april 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky
D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl, Ivan Vanhassel,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Lieven Vandenbroeck, Gemeenteraadslid
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
27 maart 2019.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 27 maart 2019

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

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van 27 maart 2019 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.

2. Kennisname zittingsverslag van de vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 27 maart 2019.
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Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 27 maart 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het zittingsverslag, zoals
voorgelegd door de algemeen directeur.

Besluit:
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van het zittingsverslag van 27 maart 2019.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Beheersovereenkomst Gemeente - OCMW Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het decreet lokaal bestuur beoogt de integratie van de OCMW-diensten en de gemeentelijke
diensten. De samenwerking tussen de gemeente en het OCMW kan geofficialiseerd worden
via een beheersovereenkomst. Op die manier ontstaat er een formele basis voor een
samenwerking. Als bijlage vindt u het ontwerp van beheersovereenkomst.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 196 van het decreet Lokaal Bestuur
Artikel 162 van het decreet Lokaal Bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beheersovereenkomst tussen de gemeente en
het OCMW goed te keuren.

Besluit: Met 14 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Carina Ricour, Lieven
Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Patrick De Vos, Vanessa Van Hende,
Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An
Deleye), 2 onthoudingen (Paul Beyl, Ivan Vanhassel)
Artikel 1 : De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing zal bekend gemaakt worden conform het Decreet Lokaal Bestuur.
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Motivering onthouding Kwadrant Plus.
Voor een ter beschikking moet de gemeenteraad de voorwaarden, de duur en de aard van
de opdracht voorafgaandelijk vaststellen.
Intergemeentelijke samenwerking
4. Watergroep - vraag tot voordracht kandidaat lid Raad van bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de algemene vergadering van 7 juni 2019 zal het mandaat van de heer Dirk Robbeets als
lid van de raad van bestuur van De Watergroep ten einde komen. Dit mandaat dient te
worden ingevuld voor een periode van 1 jaar, namelijk tot de algemene vergadering in juni
2020.
Tijdens de algemene vergadering van 2020 zal de voltallige raad van bestuur opnieuw
worden samengesteld conform de nieuwe statuten (reeds goedgekeurd in 2017), die dan in
werking treden.
Indien de gemeente een kandidaat wenst voor te dragen voor het mandaat van lid van de
raad van bestuur voor de periode juni 2019 - juni 2020, dient de naam van de betrokkene
evenals een beknopt curriculum vitae (identiteitsgegevens, beroep en mandaten) te worden
bezorgd aan vertegenwoordigers@dewatergroep.be tegen uiterlijk 20 april 2019.
Bevoegdheid
artikel 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Statuten van de watergroep

Advies en motivering
Conform de statuten mag de kandidaat geen lid zijn van:
• de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat en Regering,
• het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering,
• het Europees Parlement en de Europese Commissie,
• de bestendige deputatie van een provincie.
Uit de ontvangen kandidaturen zullen tijdens de provinciale vennotenvergadering van 20
mei 2019 om 10 uur in Cadol, Heverlee, een man én een vrouw worden verkozen. Deze 2
kandidaten worden aansluitend voorgesteld aan de Vlaamse regering, die uiteindelijk een
van beiden zal aanstellen als lid van de raad van bestuur.
Alle vennoten uit de provincie Vlaams-Brabant beschikken in de vennotenvergadering over
evenveel stemrechten als het totale aantal aandelen waarover zij beschikken.
De gemeentelijke vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst
( = Brent Roobaert) is ook de stemgerechtigde in deze vennotenvergadering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de heer Brent Roobaert voor te dragen als
kandidaat lid van de Raad van bestuur van de Watergroep.
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Besluit:
Stemming : 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om de heer Brent Roobaert, geboren te Halle op 8 maart
1993, wonende Breemstraat 16, 1540 Herne, gemeenteraadslid en stafmedewerker
Omgeving bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies in Brussel, voor te dragen als
kandidaat van de Raad van Bestuur van de Watergroep voor de periode juni 2019 - juni
2020.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de Watergroep.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art 285 e.v decreet lokaal
bestuur.

5. Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland - Aanduiding
plaatsvervangende vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019 werd mevrouw Carina Ricour
aangeduid als afgevaardigde voor de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland tot het
einde van de lopende legislatuur.
De scholengemeenschap vraagt om ook een plaatsvervanger aan te duiden met hetzelfde
mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid.
Zowel het effectief lid als de plaatsvervanger moeten lid zijn van het college van
burgemeester en schepenen.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Huishoudelijk reglement dd 28 juni 2017
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
Overeenkomst voor de interlokale vereniging Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de heer Kris Poelaert aan te duiden
als plaatsvervanger van het lid dat aangeduid werd als effectief lid voor het beheerscomité
van de interlokale vereniging scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland en dit tot het
einde van de lopende legislatuur.

Besluit:
Geheime stemming : 16 stemmen voor
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging
scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland: de heer Kris Poelaert
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Scholengemeenschap ZuidwestPajottenland, Kerkplein 1 te 1755 Oetingen
Artikel 3: Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v van het Decreet Lokaal
Bestuur
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6. Wijziging vertegenwoordiger voor het Regionaal bestuurscomité van Riobra
en wijziging vertegenwoordiger in de algemene vergadering
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij gemeenteraadsbesluit van 27/02/2019 werd raadslid Patrick De Vos aangeduid als
volmachtdrager voor de Algemene Vergadering van Riobra en ook als Vertegenwoordiger
voor het Regionaal bestuurscomité van Riobra. Riobra laat weten dat beiden functies
onverenigbaarheid zijn.

Bevoegdheid
Artikel 41 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur
Statuten Riobra

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het besluit van de raad van 27 februari 2019 in
te trekken en de volgende raadsleden aan te duiden voor de respectievelijke mandaten:
1. Gemeentelijke vertegenwoordigers algemene vergadering:
effectief lid: de heer Patrick De Vos
plaatsvervanger:de heer Lieven Snoeks
2. lid van het regionaal bestuurscomité: mevrouw Carina Ricour

Besluit:
Geheime stemming :
Vertegenwoordigers voor de (Buitengewone) algemene vergadering : met 16 stemmen voor
Kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) : met 15 stemmen voor en 1 stem
tegen
Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019 houdende de voordracht
van de vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergadering van Riobra wordt
ingetrokken.
Artikel 2: Artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019 houdende de
voordracht van de heer De Vos Patrick, Sint-Niklaasstraat 33, 1540 Herne,
gemeenteraadslid als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) West van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering
van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025 wordt
ingetrokken.
Artikel 3: De heer De Vos Patrick gemeenteraadslid, Sint-Niklaaststraat 33, 1540 Herne aan
te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4 : De heer Lieven Snoeks, gemeenteraadslid en schepen, Brikstraat 14b, aan te
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
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Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 5: Mevrouw Carina Ricour, Van Cauwenberghelaan 21A, 1540 Herne,
gemeenteraadslid voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC)
West van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 6 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Riobra OV, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 blok C, 9090 Melle.
Artikel 7: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

7. Creadiv- Algemene vergadering op 7 juni 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege van CREADIV NV ontvingen we de uitnodigingsbrief dd 5 april 2019 met
documentatie voor de algemene vergadering van 7 juni 2019 met volgende agenda:
1. Jaarrekening 2018
- 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 bestuurders
6. Rondvraag
De gemeenteraad heeft haar volmachtdrager(s) reeds heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur maar moet de agenda goedkeuren en het mandaat van de volmachtdragers
bepalen.

Bevoegdheid
Artikel 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Schrijven dd. 5 april 2019 van Creadiv
Decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren en aan de
volmachtdragers het mandaat te verlenen om op de algemene vergadering van CREADIV
NV van 7 juni 2019 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De agendapunten van de algemene vergadering van CREADIV NV van 7 juni
2019, zoals opgenomen in de uitnodiging van 5 april 2019, 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 7 juni 2019 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,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4: Dit dossier zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat
Artikel 5: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

8. Voorstelling streekwerking Pajottenland+, Toerisme P&Z en het bruegeljaar
2019
De gemeenteraad,
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 en
socio-culturele, economische en ecologische verenigingen die in de streek actief zijn.
Pajottenland+ ontstond in het kader van het Europees subsidieprogramma voor
plattelandsontwikkeling Leader. Op basis van het ontwikkelingsplan dat Pajottenland+ in juli
2002 indiende, werd het Pajottenland eind december van dat jaar erkend als één van de vijf
Vlaamse Leader+ gebieden (naast het Brugs Ommeland, Midden-Maasland, het Meetjesland
en de Antwerpse Kempen).
Sedert een drietal jaar werkt Pajottenland+ nauw samen met Toerisme Pajottenland &
Zennevallei omdat een aantal doelstellingen van beide organisaties gelijk lopen, namelijk de
plattelandseconomie, waartoe ook toeristische accomodaties, horeca en Pajotse producten
horen. Toerisme Pajottenland & Zennevallei werkt ook met het beeldmerk van de streek en
met de intussen gekende 3 B's, zijnde Bruegel, boerenpaarden en (lambiek)bieren. Samen
zijn beide organisaties ook twee 'trekkers' voor het bruegeljaar 2019.
De verantwoordelijken van de twee streekorganisaties komen kort en bondig hun werking
voorstellen.

Bevoegdheid
artikel 40 decreet lokaal bestuur
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting.

9. Oprichting toekomstfonds - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De buitengewone algemene vergadering van de PBE van 23 november 2018 beslist om een
toekomstfonds op te richten.
Het opzet van het toekomstfonds is om, naast het bestaande PBE renovatiefonds, een extra
bestemd budget te voorzien voor investeringen in de grote uitdagingen waarmee de PBE en
de PBE gemeenten de komende jaren zullen geconfronteerd worden.

De Vlaamse decreetgever bepaalde dat de provincie Vlaams-Brabant zich einde 2018 moest
terugtrekken als vennoot van de PBE. Niettemin vinden de 20 PBE-gemeenten het ook
belangrijk dat hun investeringen en projecten in lijn blijven met de andere gemeenten in
Vlaams-Brabant en de rest van Vlaanderen, en dat er voldoende ruimte is voor
kennisuitwisseling. Daarom wordt samen met het nieuwe fonds ook een overlegforum
opgericht met daarin vertegenwoordigers van elke PBE-gemeente en de provincie.
Per aangetekende zending van 4 april 2019 werd een schrijven gericht aan de Algemeen
Directeur met het verzoek om een vertegenwoordiger namens de gemeente aan te duiden
voor de deelname aan het overlegforum dat voor het eerst doorgaat op woensdag 5 juni
2019 in Lubbeek.
De agenda van deze zitting is mee opgenomen in deze brief. Tegen 24 mei 2019 moet de
naam van de persoon die de gemeente zal vertegenwoordigen opgegeven worden.

Bevoegdheid
artikel 41 decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad voorgesteld om over te gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger voor het overlegforum.

Besluit:
Geheime stemming : met 16 stemmen voor
Artikel 1 : De heer Lieven Snoeks, Brikstraat 14b, 1541 Sint-Pieters-Leeuw aan te duiden als
vertegenwoordiger op het overlegforum voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan PBE
Artikel 3:Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 ev van het decreet
lokaal bestuur
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Mondelinge en schriftelijke vragen
10. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
1. Mondelinge vragen
1. Vraag van Raadslid Paul Beyl.
Raadslid Beyl meldt dat verschillende bomen langsheen de Steenweg Asse (thv Kokejane)
werden gesnoeid omdat takken de elektrische leidingen raakten. Het snoeien gebeurde op
dergelijke manier dat de bomen “verminkt” zijn.
Hij dringt aan om met de elektriciteitsmaatschappijen te overleggen om na te gaan hoe we
dit samen kunnen oplossen.
Schepen Vandenneucker merkt op dat de maatschappijen de eigenaars verwittigt en hen de
kans biedt om zelf de nodige snoeiwerken uit te voeren. Bovendien wordt verwezen naar
artikel 81 van het algemeen politiereglement dat de verplichtingen in dat verband beschrijft.
Raadslid Beyl dringt aan dat de bevoegde diensten in kennis worden gesteld van het
onoordeelkundig snoeien van de bomen. De burgemeester bevestigt dat het nodige zal
gedaan worden
2. Vraag van raadslid Brent Roobaert
Op sociale media verscheen een melding i.v.m. een spiegel in de Boesmolenstraat die
afgereden was. Schepen Lieven Snoeks meldt dat de nieuwe spiegel normaal vrijdag wordt
vervangen.
Schriftelijke vragen heden ingediend door Kwadrant Plus.
De burgemeester geeft lezing van de schriftelijke vragen ingediend door Kwadrant Plus.
Deze zullen conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
schriftelijk beantwoord worden door de antwoorden op te nemen in de notulen van deze
vergadering.

Besluit:
GR 24-04-2019 KWADRANTplus - schriftelijke vraag 01/2019 -Aansluiting Leenstraat
1. 1. Zorgen voor onze dorpen ,is zorgen voor morgen.
Straks , na de aansluiting van de Leenstraat, zijn we weer een stap verder . Tijd om een
overzicht op te vragen mbt de stand van zaken in de scheiding ts het grijze en het blauwe
water.
Wat is er nu op het grondgebied van Herne reeds uitgevoerd ?
Hoe ziet het beleid en de planning eruit voor deze legislatuur en na 2024 ?
Inwoners worden graag tijdig geinformeerd .Inwoners hebben graag tijdig inzicht in kosten en
subsidies.
Antwoord:
Momenteel is ongeveer de helft van het grondgebied van Herne uitgerust met scheiding
riolering.
Bovendien zijn er werken in uitvoering o.m. het project Scheibeekstraat aansluiting
Leenstraat (Aquafin). Voor deze legislatuur zijn verder de volgende projecten gepland:
Leenstraat/Kleine Leenstraat, Terlindenstraat/Barakkenberg/Beeldekensstraat, Nattendries,
Waardestraat, Hekstraat, Kleine Rankhove, deel Lindestraat
9

Gemeenteraad van 24 april 2019

De planning na 2024 is niet gekend omdat dit beslissingen zijn die niet door de gemeente
worden genomen maar door de rioolbeheerder, Aquafin en de VMM.
GR 24-04-2019 KWADRANTplus – schriftelijke vraag -02/2019- Stappen en trappen
Slimme dorpen worden veilige dorpen
Een van de acties binnen de mogelijkheden ter bevordering van wandelen en fietsen is
alvast zorg dragen voor de bestaande uitrusting zodat het verkeersreglement voor iedereen
duidelijk is en ook toegepast wordt.
Er kan alvast een opfrissing gebeuren van de huidige verkeerscirculatie , de huidige
verkeersuitrusting en de huidige accommodatie ( nazicht toestand verkeersborden, nazicht
uitvoering belijningen, aanvulling enerzijds en afschaffing anderzijds van verkeersborden,
oversteken voor voetgangers en fietsers, verwezenlijken in kernen van minimale
voetpadbreedten)
Een teststrook Terlindenstraat-Hollestraat bevestigt alvast deze actie tot opfrissing .Tegelijk
verzoeken bewoners kruising Bossstraat x Terlindenstraat om de 50km/h zone te verlengen
tot voorbij de parkeerplaats van Terlindenhof.
Zijn er in dit kader planmatige voorbereidingen aan de gang, zijn er werkzaamheden
voorzien en binnen welke termijnen?
Antwoord:
Voor de problematiek van de Terlindenstraat is een infomoment vastgelegd waarop de
inwoners zijn uitgenodigd. Het verslag van deze vergadering zal aan de raadsleden bezorgd
worden.
Voor het nieuw aangekondigde project Leenstraat/Barakkenberg/Beeldekensstraat is door
het college gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken om een fietspad aan te leggen
naar aanleiding van de uitvoering van de werken.
GR 24-04-2019 KWADRANTplus – schriftelijke vraag 03/2019- Fusie van gemeenten
Betere dorpen door beter Pajottenland.
Brengen we het gesprek op gang zodat we met veel instemming de gekozen weg kunnen
inslaan of leggen we ons gewoon neer bij een beslissing van bovenaf ?
Welk beleid hebben we hier voor ogen , hoe overleggen we dit met de burger , kennen we
zijn wensen , laten we 500€/inwoner bewust aan ons voorbijgaan ?
Antwoord
Nu een vrijwillige fusie aangaan met financiële compensatie van 500 euro/ inwoners is nu
niet mogelijk. Het is afwachten wat de nieuwe Vlaamse regering zal beslissen maar
misschien komen er verplichte fusies.
Het college wacht hierop echter niet. Hoewel de eerdere gesprekken i.v.m. het aangaan van
een vrijwillige fusie niet positief konden afgerond worden blijven wij de onderhandelingen
verder zetten door nu in eerste instantie in te zetten op intergemeentelijke samenwerking
met bijvoorbeeld gedeeltelijke ambtelijke fusie. We denken bijvoorbeeld aan een zeer nauwe
samenwerking met de diensten vrije tijd.

Namens de gemeenteraad
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Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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