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We starten de gemeenteraad met tal van opmerkingen op het verslag.  

Er was op vele punten te merken dat onze tussenkomst niet werd 

meegenomen. We haalden dit aan omdat het voor ons belangrijk is dat de 

essentie van ieders tussenkomst mee wordt opgenomen in het verslag. 

Dat schrijft dan ook het decreet van het Lokaal bestuur voor. Men mag 

ook kiezen voor een audioverslag, maar daar ging het bestuur niet verder 

op in.  

 

1. Mobiliteitsstudie Noorderkempen 

De mobiliteitsstudie Noorderkempen stond ook op agenda. Op onze 

vraag komt er een toelichting van de schepen van Mobiliteit op een 

van de volgende gemeenteraden. Want het is een belangrijk dossier 

waar we graag meer van willen weten. 

 

2. Erkenning van de sportverenigingen 

Ook de erkenning van de sportverenigingen stond op de agenda. 

LRV stond op de agenda om als uitzondering toch goed te keuren. 

Ze hebben namelijk meer buitendorpse leden omdat men in de 

omliggende dorpen minder en minder een manege hebben.  

 

De regels gaat men kijken of men die kan aanpassen naar volgend 

jaar toe want voor ons is het belangrijk dat wanneer er regels zijn 

om die dan ook consequent voor iedereen toe te passen.  

 

We zijn dan ook tevreden dat men dit verder gaat bekijken. 

 

3. Een veilige schoolomgeving 

We willen graag dat het gemeentebestuur een veilige 

schoolomgeving creëert bij de 3 scholen in ons dorp. We haalden 

dit aan als extra punt omdat minister Weyts hier een mooie subsidie 

voor kan geven. De gemeente investeert 1 euro, Vlaanderen geeft 1 

euro er bovenop. Het bestuur engageert zich om dit voor te leggen 

aan de gemeentelijke adviesraad van verkeer (GAV) om te kijken 

wat er mogelijk is. Ook het betrekken van de scholen is voor ons 

belangrijk. Voor ons is het dan ook zeer belangrijk dat onze 

kinderen veilig naar de school kunnen gaan, fietsen,… 

 

4. Pleegzorggemeente  

Er is een tekort aan kandidaat-pleegouders. Daarom heeft 



 
pleegzorg Vlaanderen een project gelanceerd waarbij je als Vlaamse 

gemeente je kandidaat kan stellen als pleegzorg gemeente. De 

gemeenteraad werd door ons gevraagd de gemeente te registreren 

als pleegzorgvriendelijke gemeente en een actieplan op te stellen. 

Het gemeentebestuur gaat hier positief op in! Dat kunnen we ten 

zeerste appreciëren.  

 

We stelden daarnaast ook nog enkele vragen in de rondvraag.  We 

hadden een vraag rond het welzijn van dieren. We zagen dat daar wel 

wat vragen over zijn en vroegen ons af wie dit beantwoordt en/of dat wij 

een schepen van dierenwelzijn hadden. Onze burgemeester heeft 

veiligheid en zag dan onder dit item dierenwelzijn ook wel zitten.  

We stelden vragen over het welzijn van de dieren van de dierenkennel die 

nieuw is hier in Merksplas. ze verwezen vooral door naar de bevoegdheid 

van Vlaanderen.  

 in dit kader vroegen we  ook nog of we een politie agent hebben in onze 

zone die deze materie goed kent, maar daar moesten ze het antwoord 

wat schuldig op blijven; iedereen zal dat wel wat kennen en anders doen 

ze beroep op dierenwelzijn. 

 

De laatste vraag was een informatieve vraag naar het ontlenen van 

materiaal. Wij , als erkende politieke partij,  kunnen geen extra stoelen 

ontlenen van de gemeente om te gebruiken bij een activiteit in de kapel. 

We wilden hier meer duidelijkheid rond omdat het antwoord van onze 

vraag enkel een weigering was , maar er was geen reden bij vernoemd. 

Het was de eerste keer dat ze zo’n vraag kregen en misschien kon hier 

het reglement wel worden aangepast. Wordt nog vervolgd dus…  

 

 


