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Dagorde gemeenteraad 26 juni 2018

Mevrouwen 
Mijne heren

Volgend punten bij op de dagorde van de gemeenteraad van 26 juni 2018 te plaatsen:

Op verzoek van raadslid Piet Bouciqué:

1. Camerabewaking bij sluikstortgevoelige plaatsen met glascontainers

Attente burgers signaleerden ons dat de glascontainers op de hoek Pletterijstraat-Toekomst met de 
regelmaat van een klok bezocht worden door sluikstorters die er klakkeloos hun atVal achterlaten.

Als Bijlagen voegen we een aantal voorbeelden.

Met spreekt voor zich dat dergclijk gedrag ontoelaatbaar is en dat afdoende maatregelen zich 
opdringen. Onze fractie eist een harde aanpak van deze plaag.

In talrijke gemeenten is er al camerabewaking op plaatsen die sluikstortgevoelig zijn. Er staat veelal 
een bordje bij met de tekst “u wordt gefilmd”.

Wij staan met onze oproep en eisen niet alleen. Zo pleitten de CD&V-jongeren onlangs om mobiele 
camera’s te plaatsen aan glasboiplaatsen in Vilvoorde.

In het arrondissement leper werkt men sedert 2011 met een mobiel camerasysteem. In de loop van een 
aantal jaren werd een daling van het sluikstort vastgestcld door de pakkans te verhogen en door een 
uitgekiend boetesysteem tot en met inschakeling van een gerechtsdeurwaarder en publicatie van de 
resultaten in de plaatselijke pers.

Onze fractie stelt voor om een mobiel camerasysteem in te voeren om ook in Schoten de sluikstorters 
tot betere gedachten te brengen.

2. Huisvesting Geefwinkel ’t Donorke

De weggeefwinkel ‘t Donorke in de wijk Deuzeld krijgt meer en meer bekendheid, ook van heel wat 
niet-Schotenaren. Deze vrijwilligersorganisatie zamelt overtollige spulletjes in en verdeelt ze onder 
de medeburgers die het niet zo breed hebben. Ook het Schotense OCMW kent deze organisatie en 
verwijst sommige van hun klanten naar deze organisatie.

De organisatie draait op giften en een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Hun huidige huisvesting is 
echter eerder bekaaid, er zijn lekken in het dak en de plaats kan amper verwarmd worden; ze wordt 
stilaan te klein. Ze is ook niet echt toegankelijk voor mindervaliden en er is ook geen parkeerplaats.
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Deze vereniging zal eerlang beschikken over een vzw-statuut en zal ongetwijfeld nog groeien in haar 
activiteiten.

We stellen ons de vraag welke initiatieven het gemeentebestuur zal ondernemen om deze vereniging 
die een bijdrage levert aan het hergebruik van zaken dia anders op het stort belanden te helpen aan 
een betere huisvesting. We beschikken sinds kort over een ambtenaar lokale economie, we hopen dat 
zij in samenwerking met het gemeentebestuur ernstig aandacht kan besteden aan dit dossier.

Op verzoek van raadslid Peter Amauw

3. Overvliegende vliegtuigen

We hebben een aantal klachten ontvangen over nachtlawaai van overvliegende vliegtuigen, 
ongetwijfeld opstijgend of landend vanaf het vliegveld van Deurne. De wijken Deuzeld en Filippus 
zouden hier sinds een halfjaar last van hebben. Zo is er ons een melding binnengekomen van een 
vliegtuig dat om 2 u ’s nachts laag overvloog. Zijn er op de gemeente al klachten binnengekomen? En 
is er overleg met de omliggende gemeenten waarop dit thema al besproken is geweest?

4. Lawaaierige tuinmachines

Vroeger stond het in het Schotens politiereglement dat lawaaierige tuinmachines tot 20 u mochten 
gebruikt worden. Recent is dit aangepast door onze diensten naar 22u om in overeenstemming te zijn 
met nationale wetgeving. Hierover zijn bij ons een aantal klachten binnengekomen. Daarom stellen we 
voor om dit terug aan te passen naar 20 u.

5. Kapotsnoeien bomen

Een nieuwe trend in woonparkgebied: bomen kapot snoeien. Om een boom te snoeien, moet immers 
geen vergunning aangevraagd worden, om te kappen wel. Er zijn ondertussen een aantal bomen zo fel 
teruggesnoeid dat ze staande sterven, zodat ze die dode boom het jaar nadien mogen rooien. Kan er in 
Schoten ook een snoeireglement komen, zoals bvb. In Kapellen, om deze manier van verdoken kappen 
tegen te gaan?

Met de meeste hoogachting,

Rony Lejaeghere 
algemeen directeur

Gerd Adriaensen 
voorzitter gemeenteraad


