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1. Vrijetijdspas 

 

De vrijetijdspas lag op de tafel ter goedkeuring voor de volgende 5 jaren. Er was een kleine wijziging, 

maar er zouden meer mensen mee bereikt kunnen worden.  

We hebben dan wel de vraag gesteld, net zoals in 2017, waarom we nog niet werken met een uitpas. 

Meer mensen kunnen er mee aan de slag en het is minder stigmatiserend. Ze waren er mee bezig, 

was het antwoord. Het zou in het najaar worden uitgerold. We volgen dit dan ook weer nauwgezet 

op.  

 

2. Openbaarheid van bestuur  

 

Dit is vaak ver te zoeken in onze gemeente. Gelukkig lezen we vaak dingen in de krant, maar voor ons 

is dit niet de juiste manier om ons als gemeenteraadslid op de hoogte te stellen. We moeten dan de 

zaken zelf opvragen om mee te zijn in de dossiers. We lezen de zaken niet in het schepencollege of in 

de adviesraad die advies zou moeten geven…  

De vraag was waar de zaken worden besproken in de gemeente… tot 3 keer toe hebben we deze 

vraag moeten stellen om dan nog geen antwoord te krijgen.  

Men wilde snel over gaan naar een ander onderwerp… voor ons is dit niet ok. Een duidelijke 

communicatie is niet te veel gevraagd lijkt ons!  

 

3. Opvolgvragen 

We hadden enkele opvolgvragen van zaken die we al eerder op de tafel legden.  

Goed nieuws voor de reflecterende huisnummers! De technische dienst is bezig met offertes aan te 

vragen , als hier meer duidelijkheid over is, gaat men via de meer over Merksplas de mensen 

informeren hoe ze aan zo’n huisnummer gaan geraken.  

Ook voor de Kerlindendijk is er geluisterd naar onze opmerkingen rond het te hard rijden, het nemen 

van deze weg als sluipweg en wordt er overgegaan naar een zone 30.  

Binnenkort is er op onze vraag een uiteenzetting van het schoolvervoersplan en als tweede punt heel 

de werking van de brandweer. We hadden dit op de gemeenteraad gevraagd, zodat ook iedereen 

kon komen luisteren, maar ons gemeentebestuur maakt hier een besloten vergadering van. Dat 

vinden wij wel jammer want bv voor het schoolvervoersplan zijn er vele ouders die een enquête 

hebben ingevuld hiervoor, maar ze worden nu niet mee genomen in de informatie. Als het plan 

volledig is afgeklopt, komt het wel op de website te staan.  



 

Omdat we het belangrijk vinden om te weten wat er leeft in al de adviesraden is er ons beloofd dat 

de agenda’s op voorhand worden doorgegeven. We merken dat dit nog niet gebeurd. De 

burgemeester gaat het nog eens doorgeven aan de secretarissen om dit in orde te brengen.  

Het bekleden van de nutskasten met een foto of wat kunst staat al zeer lang op de agenda. De 

cultuurraad maakt een nieuwe doorstart, maar ook hier gaat men de volgende periode werk van 

maken.  

 

4. De veldcross werd jammer genoeg afgelast door het slechte weer. Men heeft zo lang mogelijk 

gewacht, maar uiteindelijk waren de rukwinden zo fel dat de verzekering van de tenten het ook niet 

meer zouden dekken als de activiteiten in de tent zouden doorgaan.  

Men zit in het kort samen met de organisatie om alles op een rijtje te zetten. Voor de gemeente 

waren het vooral hand- en spandiensten die ze geleverd hebben.  

 

5. We kaarten aan dat we in onze gemeente een schepen van dierenwelzijn missen. Er zijn wel zaken 

die gebeuren, maar voor ons is het belangrijk dat er 1 aanspreekpunt is. Wanneer een schepen dit 

onder zijn bevoegdheid neemt , dan wordt dit toch nog nauwer opgevolgd en zou men nog meer 

kunnen doen in teken van dierenwelzijn. We zijn 1 van de 5 gemeentes in de Kempen die deze 

bevoegdheid niet heeft. We vinden het jammer dat het bestuur hier niet op ingaat.  

 

6. Rioleringswerken in de Wolfstraat, Hazenpad en Werfstraat. Na een wat spraakverwarrende intro 

van schepen Govers, stelt de burgemeester duidelijk dat de richtlijnen van de bevoegde diensten 

gevolgd zullen worden. Dat betekent dat de grachten open moeten blijven. In de Wolfstraat waar 

eiken bomen staan, mogen de grachten dicht. Het gemeentebestuur zal er op toezien dat dit ook 

allemaal correct verloopt. Volgens schepen Govers kunnen bewoners extra opritten aanvragen dus 

een 2de of een 3de oprit. Hij heeft hiermee misschien ten onrechte sommige Spetsers ijdele hoop 

gegeven. Wat betreft de voorbije werken in de Hoevestraat engageert het bestuur zich om wat niet 

volgens afspraak is gebeurd, alsnog te corrigeren.  

 

 


