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Dagorde gemeenteraad 6 september 2018

Mevrouwen 
Mijne heren

Volgend punten bij op de dagorde van de gemeenteraad van 6 september 2018 te plaatsen:

Op verzoek van raadslid Peter Arnauw:

1. Markering fïetsoversteekplaatsen

Vorig jaar is op de gemeenteraad door onze bevoegde schepen gezegd dat de nieuwe markering 
geschilderd ging worden op onze gewestwegen. Normaal gezien nog voor de winter, maar dit was niet 
meer gelukt. Ondertussen wordt het opnieuw herfst en zijn de schilderingen nog steeds niet 
aangebracht. Hoe ver staat men hiermee? Graag zien wij dit nog voor de winter gebeurd.

Op verzoek van raadslid Eric De Swaef:

2. Fiets, voetgangers- bruggetje aan sas Venstraat
We hebben gehoord dat dit bruggetje zou afgeschaft worden omdat het sas geautomatiseerd wordt. 

Kan dit bruggetje niet behouden blijven als het sas geautomatiseerd wordt?
Dit bruggetje wordt veelvuldig gebruikt en bied een grote meerwaarde voor voetgangers en fietsers. 

Er komen ook veel schoolgaande fietsers langs deze brug.

We begrijpen dan ook totaal niet dat men dit zou afschaffen vermits het toch perfect mogelijk moet 
zijn dit mee te automatiseren.

Op verzoek van raadslid Peter Arnauw:

3. Homofobie
We merken de laatste tijd een toename van homofobie, hopelijk dankzij een grotere 
meldingsbereidheid, maar ongetwijfeld ook gevoed door een toename van berichten op sociale media 
die onverdraagzaamheid zaaien . Gelukkig zijn er initiatieven zoals :"stemmen 2018", een initiatief 
van de LGTB+ beweging in samenwerking met de diversiteitsafdeligen van 6 politieke partijen. Zij 
hebben het initiatief genomen om een charter op te stellen die de gemeenten kunnen onderschrijven 
waarmee ze zich engageren voor gendergelijkheid.
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Stemmen 2018 vraagt dat iedere lokale lijst de volgende drie centrale actiepunten onderschrijft:
1. De gemeentelijke administratie maakt gebruik van genderneutrale of genderinclusieve

formulieren;
2. In het gemeentelijke subsidiereglement wordt een anti-discriminatiecharter toegepast waarin ook 

aandacht is voor holebi- en transfobie;
3. Het beleidsdomein gelijke kansen wordt in de legislatuur 2019-2025 aan de bevoegdheden van de 

burgemeester of een schepen toegekend. Die persoon ontwikkelt een gelijkekansenbeleid waarin 
ook aandacht wordt gegeven aan holebi’s en transgenders.

We willen hier een warme oproep doen aan alle fracties om dit initiatief online te ondertekenen.

Met de meeste hoogachting,

Rony Lejaeghere 
algemeen directeur

Gerd Adriaensen 
voorzitter gemeenteraad


