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De gemeenteraad was deze keer online. Hiervoor moet een burgemeestersbesluit zijn opgemaakt en dit 

moet je terug vinden op de website van de gemeente. Dit moet daarnaast ook bekrachtigd worden door de 

gemeenteraad. Maar dat was niet het geval op onze gemeenteraad. Wij hebben dan gewezen op deze 

regelgeving. Men zou dit dan op de volgende gemeenteraad laten bekrachtigen.  

Ook zegt minister Somers dat wanneer je de gemeenteraad digitaal laat verlopen, elke burger live moet 

kunnen volgen met beeld en klank. In onze gemeente heeft men dit ook niet helemaal begrepen, want men 

moest zich op voorhand inschrijven om een link te ontvangen. Ook moest je dit dan vervolgens gaan zoeken 

op de website. Er is op voorhand weinig communicatie over gebeurd en dat is een jammere zaak. 

Openbaarheid is voor ons zeer belangrijk, maar voor ons huidig bestuur is dat niet zo belangrijk.  

Het is toch wel belangrijk om de regels te volgen zodat ook alles rechtsgeldig is datgene dat er wordt beslist. 

Men zou het meenemen naar een volgende keer als we nog eens digitaal moeten vergaderen…  

 

We hebben deze keer als N-VA fractie veel vragen gesteld. Een greep uit de vragen kan u hieronder lezen: 

 

1) Nieuwjaarkezoete zingen… kan dat doorgaan dit jaar? 

 De gouverneur verbiedt alle grote evenementen tot eind januari dus waarschijnlijk kan men dit niet 

laten doorgaan. Huis aan huis verkoop mag ook niet dus lijkt het voor het bestuur dit ook geen goed 

idee  dit jaar.  

 

2) Wat is de stand van zaken i.v.m. de steun naar de verschillende verenigingen toe? De 

bevraging door de gemeente moest binnen zijn voor 2 november.  Kan u ons een lijst bezorgen van 

elke vereniging die de bevraging heeft ingevuld. Wat waren jullie bevindingen hier over. Er was een 

volgende vergadering  voorzien op 10 november. Kan u ons de inhoud van die vergadering toelichten. 

Wat is jullie plan van aanpak?  

Nadat er een reminder is gestuurd , heeft men van 48 verenigingen een antwoord gehad.  

Men heeft nu een oproep gedaan om de rekeningen binnen te brengen van onkosten die men nu heeft  

gemaakt ten gevolge van COVID-19. Dat kan binnen gebracht worden tot 31/12. Er komt nog een 

tweede oproep die loopt dan tot 31/3. Dat gaat al een hele hap zijn uit het budget.  

Het gemeentebestuur is nu een analyse aan het maken van de antwoorden die men heeft terug 

gekregen. Zo zeggen bv 17 verenigingen dat er geen probleem is. Er zijn geen inkomsten, maar ook 

geen uitgaven. 

We vroegen dan ook deze analyse op bij het bestuur, maar men is niet happig om die info te geven 

omdat niet alle conclusies getrokken zijn. We zouden hier toch graag van op de hoogte gehouden 

worden zodat wij ons werk ook goed kunnen doen.  

 



 

3)       We zagen alvast een eenmalige oproep in de Meer over Merksplas i.v.m. de reflecterende 

huisnummers. Komt deze oproep nog een keer terug? Eventueel ook via de facebook pagina van de 

gemeente?  

Hoeveel mensen hebben al een nummer aangevraagd?  

Waarom is dit maar een eenmalige actie? 

Het is geen eenmalige actie, maar we gaan steeds de vragen bundelen. Dat is dan gemakkelijker voor 

de productie hier van.  

Er waren nu al 221 gezinnen die een aanvraag gedaan hebben, dat is dus een groot succes. 

Men gaat de oproep nogmaals herhalen.  

We zijn blij uiteraard dat ons voorstel van vorig jaar nu een groot succes kent. 

 

4) Vorige lockdown periode heeft men via het sociaal huis, samen met vele vrijwilligers, de 

ouderen opgebeld. Is men hier al terug mee gestart?  

Men heeft vanuit Vlaanderen ook een actie opgezet om mensen in eenzaamheid een warm hart toe 

te dragen door een op zoek te gaan naar een buddy die dan eens een kaartje kan sturen of eens kan 

bellen. Men zoekt 20000 buddy’s. Zou u deze warme oproep  van FredenFrieda.be ook eens kunnen 

delen in jullie communicatie?  

We gaan dit niet nog een keer organiseren zoals vorige keer.  Het personeel heeft de handen vol met 

het dagdagelijkse werk. Er zijn ook wel al eens mensen die uitvallen dus we hebben geen personeel 

over. Het is wel zo dat het OCMW en kinderopvang een zo goed mogelijk contact houdt met hun 

mensen.  

Maar om dat nu nog een keer te coördineren; lukt voor het personeel niet. We vinden dit wel jammer, 

want nu weegt het veel zwaarder door dan de eerste periode.  

We gaven mee dat hier nog eens een oproep voor zou kunnen gedaan worden naar de burgers toe om 

hier in te helpen. Maar men liep niet echt warm voor dit voorstel.  

Vlaanderen heeft ook FredenFrieda.be gelanceerd. Men zoekt 20 000 buddy’s die mensen uit de 

eenzaamheid willen halen door eens een kaartje te sturen of eens een telefoontje te doen naar iemand 

die geen contact meer heeft en zich eenzaam voelt .  

De gemeente wil deze actie ondersteunen door dit onder de aandacht te brengen op hun site of in de 

meer over Merksplas.  

 

5) Bomen Wolfstraat. In de gemeenteraad van oktober was er gezegd dat er eerst studiewerk 

zou verricht worden en er ten laatste in december een beslissing zou vallen. Welke beslissing is er 

precies genomen en hoe is die tot stand gekomen? Waarom nu al begin november? De communicatie 

hierover is gebeurd via RTV. Waarom heeft men er niet voor gekozen eerst de buurtbewoners te 

informeren die tijd en moeite hebben gestoken? Dit zou toch een blijk van erkentelijkheid zijn. Welke 

compensatie heeft de landbouwer ontvangen?  

Het bestuur is flink geschrokken van de hevige reactie van de bevolking. Dit had men duidelijk niet 

verwacht. Waarom het bestuur niet de nodige tijd genomen heeft om dit dossier grondig te 

bestuderen, blijft onduidelijk. Men heeft nu holderdebolder besloten om grachten te graven. Er volgt 

een evaluatie om te kijken of de oplossing die men uitgewerkt heeft zal volstaan. Nu blijkt dat wortels 

blootliggen en dat men zonder vergunning ook grachten op openbaar domein heeft gegraven. Het 



 

meest kwalijke aan dit dossier is dat men de communicatie met de buurtbewoners niet au-sérieux 

neemt. Men start de werken zonder de buurt te informeren terwijl deze mensen tijd en moeite hebben 

gestoken om bezwaarschriften op te stellen. Men heeft nog geen vergoeding gegeven aan de 

landbouwer want men kijkt eerst of dit het gewenste resultaat gaat hebben.  

 

6) Voetbalvelden aan de Hoevestraat . Wat is de stand van zaken van dit dossier?  

Het bestuur denkt dat de advocaten geen fysieke vergadering kunnen organiseren omwille de huidige 

corona crisis. Men verwacht in dit dossier de volgende maanden geen vooruitgang meer, men wacht 

af… 

 

7) Fietssuggestiestroken. Op de laatste gemeenteraad is er over deze stroken gesproken maar 

onze vraag naar het beleid dienaangaande bleef onbeantwoord. Op welke plaatsen en waarom die 

plaatsen zijn er stroken aangebracht? Wat zijn de verdere plannen?  

Schepen Lenaerts heeft toegelicht welke maatregelen men op welke plaatsen neemt: langs 

gewestwegen en drukke wegen zoals Koekhoven zoekt men fietspaden die in een eigen bedding liggen 

los van de verkeersweg. Op andere plaatsen is er gemengd verkeer. Buiten het centrum opteert men in 

straten met redelijk veel verkeer voor fietssuggestiestroken. We zullen verder opvolgen of dit overal 

consequent wordt toegepast. 

 

8) We lezen dat wedstrijden zonder publiek het financieel moeilijk hebben. Hoe is de veldcross 

nu verlopen voor de organisatie met een 2de cross in moeilijke omstandigheden?  

Uiteraard heeft de gemeente geen inzage in de financiën van de organisatie en is ze daar ook niet 

verantwoordelijk voor. Er zijn zeker minder inkomsten geweest maar ook minder uitgaven: startgelden 

zijn verlaagd, geen kosten voor catering enz. De organisatie heeft als het ware kunnen uittesten of alles 

naar wens verliep en dat bleek wel zo te zijn.  Om nu nog een benefiet te organiseren specifiek voor 

deze organisatie is een moeilijke voor het bestuur want nu met de corona lijden er vele evenementen, 

vzw ’s en voor de ene wel iets doen en voor de andere niet dat gaat niet. 

 

9) De gouverneur verbiedt het vuurwerk met oudjaar.  

Dit is in samenspraak met de burgemeester. Ook hier worden dus geen toelatingen gegeven. Men gaat 

hier over sensibiliseren en hoopt zo dat men geen vuurwerk gaat afsteken met oudjaar. De controle die 

er is, zal er zijn om dit te controleren , om de regels rond COVID-19 te controleren en voor het gewone 

politie werk te doen die nacht…  

 


