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Verslag Gemeenteraad 

20 maart 2021 

Op de gemeenteraad van maart hadden we naar goede gewoonte weer heel wat punten voor de rondvraag: 

 

1. Wat is de impact van het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen over stikstof op lopende en 

toekomstige aanvragen voor landbouw, woningbouw en andere projecten? 

Voorlopig ligt alles stil want er is geen aftoetsingskader meer, dus maw er kunnen geen vergunningen 

meer worden afgegeven. Het bestuur hoopt dat dit niet meer te lang gaat duren, want er zijn een 5 tal 

dossiers waar men tot op heden niet meer verder kan.  

2. Een stad of gemeente met gezonde, fitte inwoners, dat willen we toch allemaal? Vaak kan je daar als 

stad of gemeente met weinig moeite en investeringen voor een groot stuk toe bijdragen. Het Vlaams 

Instituut Gezond leven en Sport Vlaanderen lanceerden daarom eind 2020 het project "10.000 stappen: 

elke stap telt". Met dit grootschalig beweegproject willen ze de inwoners van een stad of gemeente 

aanzetten tot meer beweging.   

Het project loopt over vier jaar. Elk jaar leggen ze de focus op een specifiek thema. In 2021 willen we de 

boodschap ‘elke stap telt’ door middel van verschillende signalisatie- en nudgingmaterialen zichtbaar 

maken in het straatbeeld. 

Er zijn tot nu toe 205 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten  die zich al hebben ingeschreven voor 

dit traject. Jammer genoeg heeft Merksplas nog niet ingetekend op dit project. Wat is hiervan de reden?  

 

Men heeft dit bekeken met de gezondheidsraad en de sportraad en de beide raden kozen voor andere 

projecten dit jaar. Bv Start to run. We gaven aan dat dit wel voor een andere doelgroep is. Bij dit 

voorstel gaat het over stappen doen, zij kunnen misschien geen 5 km lopen.  

Men gaat volgende jaren kijken welke voorstellen er nog gaan komen en dan kan men mogelijks toch 

nog instappen.  

 

3. We konden in de krant lezen dat de cateraar Entre deux côtes voortaan gaat samen werken met 

Hendrickx feesten en ook onder die naam. Verandert er dan ook iets aan de contracten in de Colonie 7 ?  

We konden ook lezen dat de Koeienstal een heuse feestzaal gaat worden vanaf 2022. Gaat dit enkel en 

alleen voor feestzaal gebruikt worden? Wat is de stand van zaken ivm het hotel?  

 

Het heeft geen invloed op het contract. De gesprekken zijn lopende ivm het hotel  en men hoopt hier 

volgende maand of de maand nadien mee naar de gemeenteraad te komen.  

We blijven hier met een grote bezorgdheid want nu gaat de invulling volledig naar horeca, hotel, feesten 

en we vinden het jammer dat er geen andere invullingen zijn.  
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4. Sinds de rioolwerken aan de Werfstraat afgerond zijn, staat er bij regenweer een flinke plas water aan 

de elektriciteitscabine bij het begin van de Werfstraat. De gemeente heeft nu zelf dit euvel proberen op 

te lossen. Waarom heeft de gemeente dit gedaan en niet Ambaro? Worden deze kosten verhaald op 

Ambaro?  

Het wegwerken van de wateroverlast maakte geen deel uit van de werken die door Ambaro zijn 

uitgevoerd. De gemeente heeft dit nu gedaan. Schepen Govers heeft nog eens duidelijk bevestigd dat 

Ambaro de bermen en grachten fatsoenlijk zal aanleggen want dit is nu op veel plaatsen niet goed 

gedaan. Inwoners uit de betrokken straten hebben al meermaals hun bezorgdheid hierover geuit.  

 


