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We starten de gemeenteraad met 6 eigen vragen en 1 agendapunt.

1. Invoeren van een seniorenraad:
Ons eigen agendapunt was het invoeren van een seniorenraad.
Binnenkort verkiezen we de leden van allerlei adviesraden in onze gemeente. Het
betrekken van de bevolking in al zijn diversiteit en geledingen vinden wij een goede zaak.
Er zijn veel verschillende adviesraden over zeer diverse en uiteenlopende domeinen. Heel
wat mensen zijn actief in die raden en vertegenwoordigen op hun beurt een grote
achterban.
Aangezien onze senioren niet specifiek worden vertegenwoordigd in een aparte
adviesraad, zouden wij graag voorstellen om nog een adviesraad toe te voegen namelijk
de seniorenraad.
Als wij kijken naar onze bevolking en we kijken naar de groep van 55 plussers dan zien we
dat dit een derde van de bevolking is.
jaartal

2019* 2022** 2024** 2028** 2030** 2035**
totale bevolking
8 659
8 747
8 800
8 902
8 947
9 024
aantal +55 jarigen
2 886
3 069
3 159
3 295
3 339
3 418
% +55 jaar op totale bevolking
33,33% 35,09% 35,90% 37,01% 37,32%
37,88%
* Statistiek Vlaanderen
** Vlaamse gemeentelijke
demografische vooruitzichten
2018-2035.

We vinden het belangrijk dat ook zij hun stem kunnen laten horen binnen onze
gemeente.
Zij kunnen allerlei voorstellen en adviezen geven vanuit hun leefwereld, zij kunnen
senioren stimuleren tot participatie op alle maatschappelijke terreinen, vorming en
informatie ten behoeve van de senioren bevorderen. Het belangrijkste lijkt ons dat
net als bij andere adviesraden het de mensen in de raden zelf zijn die hun stem
laten horen. Wat houdt onze senioren bezig, waar liggen zij wakker van en wat
verwachten zij aan ondersteuning van het bestuur.
Voor onze gemeente is dit echt een meerwaarde, ook met in ons achterhoofd dat
de vergrijzing ook hier toeneemt en deze groep van burgers steeds groter wordt.
Dit punt werd afgeketst door de meerderheid. Men zag geen meerwaarde hiervan
in. Welke dossiers zou deze adviesraad dan moeten bespreken? Het geeft ook meer
extra werk voor de ambtenaren. Zij zijn vertegenwoordigd in andere raden.
Wij betreuren het dat men zo kijkt naar deze groep. Het kwam eerder al uit een
seniorenbehoefte onderzoek van 2012 dat zij daar nood aan hebben en deze
meerderheid heeft het zelf al eens in een beleidsplan naar voorgeschoven in 2009.
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Maar jammer genoeg ging men er niet in mee en wordt deze raad niet opgestart.
Ook een bevraging in die doelgroep was te veel gevraagd. We hebben nog
geprobeerd hen te overhalen om zo’n raad op te starten en de werking te
evalueren maar zelfs die suggestie viel in dovemans oren.

2. Beleidsintenties:
Graag willen we even polsen naar de beleidsintenties waar het gemeentebestuur de
volgende zes jaar wil aan werken . We starten samen een nieuwe legislatuur hier en
zouden graag weten wat er op het programma staat de volgende zes jaar.
Hier kwam een vaag antwoord van de burgemeester. Men zegt dat het meerjarenplan in
opmaak is, men weet niet wanneer dat dit af is, het enige dat men kon vertellen is… er
wordt aan gewerkt. Dat het plan een voortzetting is van het verleden zou betekenen dat
men toch enigszins weet wanneer dat plan dan klaar zou zijn. Noch de burgemeester noch
het voltallige college kon op de vraag wanneer een belangrijk document klaar moet zijn
antwoorden.
Wat men dus juist de volgende zes jaar gaat uitvoeren is dus tot op heden nog een groot
vraagteken.

3. Burger voorstellen:
Tijdens de verkiezingen konden de burgers initiatieven lanceren via de website “Jij kiest”.
Er was een burger die voorstelde om burgers een voorstel te laten komen doen op de
gemeenteraad of een vraag te stellen, zo kan de rechtstreekse betrokkenheid van het
beleid verbeterd worden.
Dit kwam al even ter sprake bij de goedkeuring van het reglement van de gemeenteraad.
Maar ook hier werd dit idee afgeketst. Men kan als burger je stem laten horen in een
adviesraad of via een verzoekschrift. Al zijn wij er van overtuigd dat vele mensen deze
manier van inspraak niet voldoende kennen.
We vinden het jammer dat men niet gaat voor een open bestuur waar elke burger mee
telt.

4. Unesco dossier:
Graag vernemen wij de stand van zaken ivm het Unesco dossier rond de Kolonie .
Icomos, het weetschappelijk advies orgaan, is nu alles mee aan het bekijken. Juni 2019 zal
niet haalbaar zijn, men mikt nu op juli 2020.
Het overleg gebeurd nu vooral via Nederland en Kempens Landschap vertegenwoordigd
Merksplas en Hoogstraten op deze vergaderingen.

5. Nutskasten:
Op 14 mei 2018 hebben wij hier het voorstel op tafel gelegd ivm het aankleden van de
nutskasten. Bij het opvragen van de briefwisseling zagen we in een brief van juni 2018 van
INfrax het akkoord geeft om de nutskasten te bekleden. Graag ook hier een stand van
zaken.
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De toestemming is nu in orde en alle nutskasten worden nu in kaart gebracht. Men gaat
kijken welke in aanmerking komen en dan gaat er een oproep gebeuren via de cultuurraad
waarschijnlijk om te kijken hoe we hier mee verder kunnen. Die oproep zal in maart
worden gelanceerd.
We kijken er alvast naar uit.

6. Assistentie woningen:
Graag hadden we een planning gehad bij het uitwerken van de assistentie woningen
waarvoor er in 2019 een lening wordt aangegaan. Tegen wanneer mogen wij de plannen
hiervan verwachten en hoe loopt het tijdspad nadien verder?
De bouwaanvraag is ingediend. Nadien kan het lastenboek worden opgesteld en wordt er
een aannemer gezocht. Men hoopt dit jaar te starten met de bouw hiervan.
Wordt dus zeker nog verder vervolgd.

7. Gevangenismuseum:
We lezen in de nieuwsbrief van de vriendenkring van het gevangenismuseum dat zij graag
met hun museum in de toekomst naar de grote graanschuur willen verhuizen. Kan u ons
vertellen wat hierover de stand van zaken is?
Men is het idee wel genegen om hen in de grote graanschuur te zetten maar dat zal nog
wel enkele voeten in de aarde hebben. Ook de provincie moet hier verder over beslissen.

8. Huishoudelijk reglement:
Ook moesten we het huishoudelijk reglement goedkeuren van de gemeenteraad.
Ook daar hadden we allerlei vragen over.
Het bestuur wenst dat wij als oppositie 3 volle werkdagen vóór aanvang van de
gemeenteraad onze vragen schriftelijk binnenbrengen. Op donderdag om 10.00 uur
moeten de vragen binnen zijn terwijl de gemeenteraad pas de maandag daarop doorgaat
om 20.00 u. Op die manier verhindert het bestuur dat we kort op de bal spelen. Men is
duidelijk niet opgezet met het krijgen van onverwachte vragen.
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