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Verslag gemeenteraad  

21 Oktober 2019 

 

Er stonden zeer veel agenda’s op de agenda die moesten goed gekeurd worden. Dit gaat dan over 

bv: IOK, IVEKA, Fluvius enzovoort. Maar we hadden ook deze keer weer een 3-tal vragen. 

1.  Het verslag van de gemeenteraad. 

We gaven aan dat dit voor ons voldoende weergeeft van datgene dat essentieel is voor 
ons. Er staan zaken in die zo niet gezegd zijn, maar dat betwistte de burgemeester. 
Om dit zuiver te hebben, stelden we nogmaals voor om de gemeenteraad op te nemen 
zodat het audioverslag op de website kan geplaatst worden. Juiste informatie voor al onze 
burgers… maar daar was het gemeentebestuur niet voor te vinden… Een zeer jammere 
zaak want openheid en correctie informatie vinden wij net zeer belangrijk. 

2. Kinderopvang 

We horen heel wat klachten over de afschaffing van de voor- en naschoolse opvang die 
eerst op de school ook doorging. Voor ouders vraagt het wat organisatie betreft veel meer. 
Ook de kinderen hun welzijn gaat er op achteruit. Het is toch de bedoeling dat mensen 
werk en gezin zo goed mogelijk kunnen organiseren en dat met de gepaste opvang erbij. 
Men zou binnenkort met de scholen en de ouderraden dit evalueren. Wij kijken er alvast 
naar uit en vinden het belangrijk dat de mening van al de ouders hier kan in mee genomen 
worden. 

3. Wat kwam er nu uit de studie van TRIDEE i.v.m. de veilige schoolomgevingen? 

Men heeft het rapport voorgesteld en men gaat nu alle opmerkingen bundelen. Men zou 
tegen december dan komen met een laatste ontwerp. We kijken hier alvast naar uit, want 
als gemeenteraadslid in de oppositie worden wij hier totaal niet bij betrokken, laat staan 
van op de hoogte gebracht. We betreuren dat het zo moet lopen en dat wij niet 
uitgenodigd worden op de vergadering samen met TRIDEE, de GAV, enzovoort. 
 
Naar aanleiding van dit punt, hebben wij opnieuw- voor de 5 de keer reeds- gevraagd 
waarom gemeenteraadsleden blijkbaar niet welkom zijn op gemeentelijke adviesraden. 
Het bestuur mompelt wat maar heeft geen degelijk antwoord. Wordt vervolgd. 

4. Snelheidscontroles in Merksplas? 
We vroeger cijfers op aan het bestuur i.v.m. hoe en wanneer wordt er geflitst in Merksplas. 
We vroegen de cijfers op van 2018 en 2019 tot op heden, maar die van 2018 zijn nog niet 
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beschikbaar gesteld. We vroegen aan het bestuur wat zij uit die cijfers kunnen halen en wat dit 
doet aan het beleid. Lijkt een moeilijke vraag te zijn, want een echt antwoord konden we niet 
krijgen van de burgemeester maar ook niet van schepen Lenaerts. Jammer!! Men heeft naast 
deze cijfers nog andere gegevens om zich op te baseren. Bv de borden die u ziet staan bij het 
binnenkomen van de gemeente. Zij registreren ook hoe hard men rijdt. Als men van Turnhout 
de gemeente binnen rijdt, is dat vaak nog aan een te hoge snelheid. Men weet dit, maar er 
worden geen verdere acties aan gekoppeld. Voor ons is verkeersveiligheid van groot belang en 
mag men hier veel aandacht aan besteden! 


