
   
 

 

De gemeenteraad begint telkens met het goedkeuren van het verslag van vorige vergadering. Vorige 

vergadering stond er een punt op de agenda van het Doelenplein. We brachten dit nog even terug aan 

tijdens afgelopen vergadering. Er was plots een paal verdwenen, maar na een rondvraag is deze paal 

al zeker sinds 2009 weg. Dat is dan toch niet zo plots. We hadden ook gevraagd of het plaatsen van 

een derde paal, zodat men niet meer op het pleintje kan rijden, besproken was met de bewoners en 

ook dat moet nu nog eens extra worden toegevoegd aan het verslag. 

 

Er is een nieuw reglement rond evenementen die je kan organiseren met een subsidie vanuit de 

gemeente. Je kan tot drie keer een tussenkomst krijgen. Dit wordt beoordeeld op basis van 

verschillende elementen, zoals bijvoorbeeld hoe vernieuwend het evenement is. Het is uiteraard 

belangrijk dat nieuwe initiatieven de kans krijgen om te groeien. We keuren met onze N-VA fractie dit 

regelement dan ook goed. 

 

Naast het reglement over de subsidies voor evenementen stond er nog een nieuw reglement op de 

agenda van de gemeenteraad, een over de kinderopvang. Men zou nu als organisatie een opvang 

kunnen organiseren, denk bijvoorbeeld aan Boemerang die hier al jaren opvang biedt in de grote 

vakantie. Dit was op gemeentelijk vlak nog niet in een reglement gegoten, maar nu komt dat er wel. 

De eerste aanvragen kunnen ingediend worden vanaf juni, want vanaf dan treeft dit nieuwe 

reglement in werking. We zullen dit in de toekomst uiteraard verder opvolgen.  

 

Tot slot kwam het digitaliseren van documenten aan bod. Hierdoor hadden we het nog eens over het 

mailverkeer. Vroeger stuurde de burger een brief met een vraag naar de burgemeester en/of schepen, 

maar vandaag gebeurt dit via e-mail. Deze e-mails worden niet terbeschikking gesteld aan 

gemeenteraadsleden. Zo zijn wij dus van veel zaken niet op de hoogte. De burgemeester is jammer 

genoeg ook niet van plan om dit te veranderen. We hadden deze discussie al eens gevoerd en daarmee 

was de kous af. Openbaarheid van bestuur is dus erg ver te zoeken in Merksplas. 

 


