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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 de 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  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

2. Erkenning cultuurverenigingen 2017.  

Erkende Merksplasse cultuurverenigingen krijgen 

werkingssubsidies, scherpe prijzen voor gebruik van de 

gemeentelijke infrastructuur en kunnen daarbovenop rekenen op 

logistieke steun van de gemeente. Om een beetje structuur te 

brengen in deze lijst, worden ze ingedeeld in verschillende 

categorieën. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgelegde lijst 

met culturele verenigingen goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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3. Merksplas-Kolonie. Restauratiedossier kapel en grote 

boerderij fase 7 (restauratie graanschuur, 

quarantainestal en hangar). Goedkeuring.  

We zijn ondertussen al bij fase 7 in het restauratiedossier beland. 

Deze fase handelt over de restauratie van de graanschuur en de 

hangar aan de Grote Hoeve, maar ook van de quarantainestal (dit 

is de losstaande stal achter het Harper monument). De 

gemeenteraad wordt gevraagd deze fase goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

4. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. 

Wijziging.  

Het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen gaat over de 

woningen die verhuurd worden door sociale 

verhuurmaatschappijen, maar niet door het OCMW. Het reglement 

laat toe om op basis van doelgroepen de toewijzing van de 

beschikbare woningen zo correct mogelijk te laten gebeuren. Het 

reglement is in die zin aangepast dat (ex-)bewoners van Merksplas 

voorrang krijgen. De gemeenteraad wordt gevraagd dit aangepast 

toewijzingsreglement goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Tine van der Vloet 

Wat is de reden / motivatie van de wijziging? 

 

Tussenkomst  

Het gemeentebestuur wil hier vooral ook de mensen die als jongere ooit 

in Merksplas hebben gewoond maar op latere leeftijd willen terugkomen 

een kans geven.  

 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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5. Erkenning sportverenigingen 2017  

Verenigingen die door de gemeenteraad erkend zijn, krijgen allerlei 

voordelen binnen de gemeente, zoals subsidies en verlaagde 

tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodatie. De 

sportraad heeft inzake de erkenning van sportverenigingen een 

advies afgeleverd. De gemeenteraad wordt gevraagd dit advies te 

volgen en deze erkenningen goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

Bij de volgende algemene vergaderingen hebben we geen 

opmerkingen. 
 

6. Kempens Woonkrediet. Goedkeuring agenda 

algemene vergadering van 25 april 2017 en 

aanduiding van de vertegenwoordiger van de 

gemeente.  

Kempens Woonkrediet is een sociale kredietmaatschappij waarin 

het gemeentebestuur van Merksplas aandeelhouder is. De 

gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene 

vergadering van 25 april 2017 goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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7. Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Algemene 

vergadering de dato 9 mei 2017. Goedkeuring 

agenda en aanduiding van de vertegenwoordiger 

van de gemeente.  

Op 9 mei 2017 gaat de algemene vergadering van 

bouwmaatschappij De Noorderkempen door. De gemeenteraad 

wordt gevraagd de agenda goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

8. IOK. Buitengewone algemene vergadering van 16 

mei 2017. Goedkeuring agenda en mandatering van 

de vertegenwoordiger van de gemeente.  

De Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen IOK 

heeft doel de 29 aangesloten gemeentebesturen (waaronder 

Merksplas) te ondersteunen met bijvoorbeeld industrieel en sociaal 

grondbeleid, maar ook een hele waaier van ondersteunende 

diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale 

milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, 

ruimtelijke planning, technische dienstverlening. De gemeenteraad 

wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 16 

mei 2017 goed te keuren en een vertegenwoordiger van de 

gemeente te mandateren.  

 

9. IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering van 16 mei 

2017. Goedkeuring agenda en mandatering van de 

vertegenwoordiger van de gemeente.  
 

De Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen 

Afvalbeheer IOK Afvalbeheer zorgt voor een geïntegreerde 

afvalbehandeling in 29 Kempense gemeenten waaronder 

Merksplas. De focus ligt op afval voorkomen en een duurzaam 

materialenbeheer. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda 
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van de algemene vergadering van 16 mei 2017 goed te keuren en 

een vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren.  

 

10. De Ark. Algemene vergadering van 16 mei 2017. 

Goedkeuring agenda en aanduiding van de 

vertegenwoordiger van de gemeente.  

Woonmaatschappij De Ark creëert via verhuur en verkoop van 

woningen kansen voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en leven. 

De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene 

vergadering van 16 mei 2017 goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 

11. Principiële beslissing tot aankoop van 4 voormalige 

rijkswachtwoningen in Gildestraat. Aanpassing.  

De 4 vroegere rijkswachtwoningen in de Gildestraat worden door 

de Regie der Gebouwen voor 746.791,80 euro te koop aangeboden 

aan de gemeente Merksplas. De gemeente kan deze dan in de 

toekomst gebruiken voor openbaar nut, maar wel met 

inachtneming van de bestaande woonrechten. Deze principiële 

beslissing tot aankoop werd reeds op de gemeenteraad van 18 mei 

2015 goedgekeurd, maar door de brand in de woning te Gildestraat 

1 en met het oogmerk de procedure te bespoedigen, is het akkoord 

aangepast. De gemeenteraad wordt gevraagd deze aangepaste 

principiële beslissing tot aankoop goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Koen Verheyen 

• Wat is de planning op korte en lange termijn? 

• Voldoen deze huizen op middellange termijn nog aan de 

regelgeving die wordt vooropgesteld voor de verhuur van 

woningen / sociale woningen. 

 

Tussenkomst  

Het bestuur verwacht weldra een zicht te hebben op de kosten en werken 

die nodig zijn voor de renovatie van de afgebrande woning (4de woning).  

Na de renovatie gaat die gebruikt worden als doorgangswoning. 

 

De 1ste woning wordt gebruikt voor het LOI (Lokaal Opvang Initiatief 

voor asielzoekers).  De 2de woning blijft verhuurd aan de creche.  De 

3de woning heeft de huidige huurder nog blijvend huurrecht zo lang hij 

nog actief is bij de politie. 
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Het bestuur ziet geen problemen voor de verhuur van deze woningen op 

basis van de huidige wetgeving. Het bestuur verwacht dat de huizen 

voldoen aan de hedendaagse reglementeringen. 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

12. Rondvraag.  

1. Wat is de stand van zaken van de assistentie woningen op 

de site van het Parochiehuis 
Op de gemeenteraad van februari 2016 keurden we het dossier 

goed dat moest zorgen voor een invulling van de site van het 

parochiehuis. Sindsdien is er nog geen concrete invulling. Wat is er 

ondertussen gebeurd met dit dossier en wat zijn de volgende 

stappen?  

 

Antwoord 

Er was één bieding en daar zijn de gesprekken mee lopende. De 

huurprijzen die deze aanbieder zou vragen zijn niet haalbaar en 

moeten nog verder besproken worden.  

Moest men er niet uitkomen, moet het project herzien worden en 

misschien moet er dan een andere formule worden gehanteerd.  

 

De burgemeester bevestigde ook het gerucht dat er rondgaat in 

het dorp dat de aanpalende panden mee betrokken zouden 

worden. De burgemeester geeft mee dat er inderdaad gesprekken 

zijn geweest met de buren van de site, maar dat heeft geen 

invloed op dit project met de gemeente. 
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2. Save charter wat is er gedaan tussen het tekenen en nu? 
Graag zouden we een update hebben over de stand van zaken van 

de acties die gekoppeld werden aan het ondertekenen van het 

SAVE-charter.  

Welke elementen zijn al gerealiseerd en welke staan er nog in een 

planning op korte, middellange en lange termijn?  

 

Antwoord 

Het bestuur heeft een mobiliteitsbeleid al sinds 2001 en dat blijft 

de kapstok. De bevoegde schepen heeft toegelicht wat er allemaal 

al uitgevoerd is.  

• De fietsmatten zijn ze gaan bekijken in Gent en zouden hier 

uitgerold worden in mei.  

• De nieuwe fietsenstalling aan het gemeenschapscentrum 

zouden komen aan de kant van de kleuterschool, daar is men 

mee bezig. 

De vraag of Nautica ook niet afgevaardigd moet worden in de GAV 

(een vraag van ons in januari 2017) wordt nog eens bekeken, 

maar het bestuur zag daar niet meteen een grote meerwaarde in. 

Wij zijn van mening dat de 3 scholen in Merksplas hier moeten in 

vertegenwoordigd zijn.  

We hebben ook nog de vraag gesteld naar het schoolroutenetwerk. 

Dat zal nog niet voor september 2017 zijn.  

 

Dat vinden we wel jammer. Hoe duidelijker het is voor de 

schoolgaande jeugd en de ouders hoe beter.  

 

3. IOK-actie:30 dagen 30% minder afval 
We zagen een campagne van het IOK waar een groot aantal 

burgemeesters van de IOK-gemeenten mee gingen in het verhaal 

om gedurende 30 dagen 30% minder afval te produceren.  

We zagen echter Merksplas niet vermeld staan en op de website 

van het IOK is ook niets specifiek te vinden. Doet Merksplas hier 

nu aan mee of niet? 

 

Antwoord 

Het is een IOK-actie en alle gemeenten doen hier aan mee.  De 

communicatie ligt dan ook volledig bij het IOK.  Het bestuur is wel 

van mening dat het niet evident is voor de gemeente om zich te 

engageren om 30% minder afval te gaan produceren gezien het 

feit dat we al zéér goede sorteerders zijn. 


