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Aanhef  
 
1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige 

gemeenteraad en loting van een voorstemmer.  
De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. 

Een voorstemmer wordt gekozen. Deze moet bij stemming de 

eerste stem uitbrengen, waarna de volledige lijst van 
gemeenteraadsleden één voor één ter stemming wordt gevraagd. 

Eventuele opmerkingen over de notulen van de vorige 
gemeenteraad worden besproken en aan de gemeentesecretaris 

doorgegeven.  
 

Onze bedenkingen  

Koen Verheyen 

 
De notulen van de gemeenteraad van september 2016 bevatten 

volgens ons een aantal onnauwkeurigheden.   

 
Agendapunt 2: over het gebruiksreglement van het 

gemeenschapscentrum.  
Onze goedkeuring werd gegeven op voorwaarde van het her 

evalueren van het retributiereglement.  Dit vinden we niet 
terug in de notulen. 

 
Agendapunt 9: Uitbreiding inhaalverbod aan Steenweg op Weelde 

(N132) te Merksplas. 
Tijdens de gemeenteraad maakten wij de opmerking om het 

inhaalverbod te overwegen aan de hoofdingang van het 
Zwart Goor.  Als antwoord werd er gesteld dat dit ging 

voorgelegd worden aan de GAV.  Dit vonden wij niet terug in 
de notulen. 

 

Voor de rondvraag zien we ook dat niet de volledige vraag zoals ze 
ingediend is werd genotuleerd.  Zo is in vraag 4 onze vraag voor 

sensibilisering niet meegenomen. 
 

Vraag is dus of dat dat in de toekomst zeker terug volledig kan 
meegenomen worden. 
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Daarnaast in vraag 1 over de gemachtigde opzichters.   

Het feit dat er bijvragen werden gesteld maar die niet 
werden beantwoord staat niet genotuleerd.  De vraag om ze 

te verschuiven naar de volgende gemeenteraad staat er niet 
in. 

 

Tussenkomst  

Alle aangehaalde punten worden aangepast. 

 

Stemming 
 Goedkeuring. 

 

 

2. RUP Wonen. Definitieve vaststelling.  
Het gemeentelijke Ruimtelijk UitvoeringsPlan RUP geeft uitvoering 

aan de visie op de gewenste nederzettingsstructuur van Merksplas 
in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De gemeente streeft 

hierbij de volgende doelstellingen na:  

 De woningdichtheid verhogen via kavelbreedte en bouwtype.  
 Het streven van een mix door het vastleggen van 

percentages en/of zoneringen van bepaalde 
woontypologieën.  

 
De gemeenteraad van 20 juni 2016 heeft dit RUP voorlopig 

vastgesteld en is dan ter inzage gelegd in het gemeentehuis en op 
www.merksplas.be waarop opmerkingen, adviezen en bezwaren 

mochten worden geformuleerd. De gemeenteraad wordt nu 
gevraagd om het RUP wonen definitief vast te stellen.  

 

Onze bedenkingen  

Er is geen sociaal luik in de zones die in dit RUP worden 

aangesneden. 
 

Na uitleg van de burgemeester blijkt dat er plannen zijn om de 
zone tussen de Heidestraat en de Molenzijde te laten ontwikkelen 

door een sociale huisvestingsmaatschappij.  Hier is dan geen RUP 
voor nodig omdat dit gaat over sociale woningen.  Dit is echter 

nog een lange termijn project waarbij de eerste aankopen van 
gronden nog moeten beschreven worden. 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 
 Goedkeuring 
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Intergemeentelij ke samenwer king   

3. Pidpa. Buitengewone algemene vergadering de 
dato 19 december 2016.  
Goedkeuring agenda en mandatering van de vertegenwoordiger 

van de gemeente.  
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging 

Pidpa. Op maandag 19 december 2016 om 11.00 uur organiseert 
Pidpa de buitengewone algemene vergadering op het administratief 

hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. De 
gemeenteraad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en een 

vertegenwoordiger te mandateren.  
 

Onze bedenkingen  

 

Tussenkomst  

 

Stemming 
 Goedkeuring 

 

 

4. IKA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 19 december 2016 en mandatering 
van de vertegenwoordiger.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 

19 december 2016 en de vertegenwoordiger van de gemeente te 
mandateren overeenkomstig te beslissen.  

 

Onze bedenkingen  

 

Tussenkomst  

 

Stemming 
 Goedkeuring 

 

 
Politie  
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5. Protocolakkoord met parket betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en 
GAS3 enerzijds en GAS4 anderzijds. Goedkeuring.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan 
de Protocolakkoorden met het parket betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties GAS2 en GAS3 enerzijds en GAS4 
anderzijds zodat deze inbreuken kunnen beteugeld worden in de 

politieverordening overlast.  
 

Onze bedenkingen  

 

Tussenkomst  

 

Stemming 
 Goedkeuring 

 

 
 

 

6. Politieverordening gemeente Merksplas inzake 
overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak 
van doorgang op de openbare weg en openbare 
gezondheid en veiligheid. Uitbreiding.  
De politieverordening is onder andere uitgebreid met het 
beschadigen van voertuigen, spuwen naar gezagsdragers, 

beledigen, beschadigen van monumenten, slagen & verwondingen. 
De gemeenteraad wordt gevraagd het uitgebreide politiereglement 

goed te keuren.  
 

Onze bedenkingen  

 

Tussenkomst  

 

Stemming 
 Goedkeuring 

 

 

 
Rondvraag  
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7. Rondvraag.  
 

1. Gebruiksreglement Gemeenschapscentrum: 
Jans Gysels 

Op de gemeenteraad van 19 september werd er door het bestuur 

gesteld dat het retributiereglement van het gemeenschapscentrum 
bekeken zou worden in functie van het gebruiksreglement dat 

tijdens die gemeenteraad ter goedkeuring lag. Heeft het bestuur 
dit inmiddels kunnen bekijken? 

 

Antwoord 
Het bestuur kiest ervoor om het gebruiksreglement en het 
retributiereglement niet op elkaar af te stemmen. Volgens hen is 

hier geen reden toe. 
 

Wij blijven bij ons standpunt dat de terminologie die gebruikt wordt 
in een gebruiksreglement en het daarbij horende retributie 

reglement hetzelfde moet zijn.  Dit om verwarring en conflicten te 
voorkomen. Een dagdeel is niet gelijk aan een dag en daar 

bedoelen wij niet de uurverdeling mee , maar wel de kostprijs die 

hier aan vast hangt.  
 

Bijvoorbeeld: Op dit moment kan je volgens het gebruiksreglement 
een lokaal huren voor een dagdeel. Als je twee dagdelen zou huren 

zou je volgens het retributiereglement 2 dagtarieven moeten 
betalen of moet je dan 2/3 de van een dagtarief betalen? of…  

 
Gebruiksreglementen en retributiereglementen moeten volgens N-

VA Merksplas eenduidig zijn om zo verwarring en willekeur te 
voorkomen. Jammer genoeg denkt het bestuur hier anders over.  

 

2. Briefwisseling: Oproep tot medewerking tot 
realisatie van speelzones in natuur en bos 
Jans Gysels 

Het bestuur heeft een aantal jaar geleden enkele speelbossen 
ingericht.  

 Hoe evalueert het bestuur deze speelbossen?  
 Wat zijn zaken die goed lopen?  

 Waar zitten eventuele knelpunten op gebied van gebruik, 
onderhoud, promotie, enzovoort? 

 

Antwoord 
De bossen zijn bezocht met de jeugdraad en jeugddienst.   
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Het gebruik is duidelijk voor de gemeente die zorgt voor het nodige 

basis onderhoud en voorziet in sjorhout in het Graafsbos. 
 

Het bestuur brengt ook jaarlijks de verschillende jeugdbewegingen 
op de hoogte van de openingsdatums van de speelbossen.  

 

3. Gemachtigde opzichters, schoolroutenetwerk 
Tine van der Vloet 

We hebben kunnen vaststellen dat de afwezigheid van de 
gemachtigde opzichters in de Leest tijdens de kermisperiode 

opgevangen werd door de politie. 

We willen dan ook de vraag stellen of deze garantie ook kan 

gegeven worden indien de gemachtigde opzichters verlof hebben of 
afwezig zijn? 
 

Uit de verslagen van de GAV kunnen we afleiden dat er al eerder 

gesproken is over een schoolroutenetwerk waarin de veiligste weg 
naar de verschillende scholen wordt weergegeven.  

 

Kan dit in het kader van het SAVE-charter nu terug bekeken 
worden?  

 

Antwoord 

 De opzichters zijn te verdelen in 3 groepen: 

1. Politie 
2. Gemeentepersoneel 

3. Vrijwilligers 

 

Uit het antwoord blijkt ook dat er eigenlijk enkel binnen de 

groepen aan vervanging en opvang van afwezigheden wordt 
gedaan. Dit is nieuw en moet nog worden opgestart. Maar dit zou 

in de toekomst wel de zekerheid geven dat er telkens op het 
bemande punt iemand zal staan. Dit kunnen wij enkel maar 

toejuichen. 

De wijkpost zou de coördinatie op zich moeten nemen. Hier is nog 
iemand voor in opleiding in onze politiezone.  

 

Het schoolroutenetwerk gaat in het actieplan verkeersveiligheid 
voor 2017 staan.  Dit in het kader van het SAVE-charter. 

 

 

Onze herhaalde vragen over dit onderwerp werpen dus zijn 
vruchten af! 


