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Bijkomende dagorde gemeenteraad 27 september 2018

Mevrouwen 
Mijne heren

Volgende punten worden bij op de dagorde van de gemeenteraad van 27 september 2018 geplaatst:

Op verzoek van gemeenteraadslid Eric De Swaef:

1. Kruispunt Contant Neutjensstraat - Vordensteinstraat

Dit kruispunt aan de St Cordulastraat is ronduit gevaarlijk voor fietsers en voetgangers en dit terwijl er 
heel wat schoolgaande jeugd passeert.

De inrichting van dit T-punt kan en dient anders te worden ingericht.

Wanneer je uit de C. Neutjensstraat fietst en de bocht neemt naar de Vordensteinstraat, kom je 
rechtstreeks in conflict met afdraaiende auto's. Er is geen duidelijk aangegeven fietsstrook en te weinig 
ruimte.

Ook wanneer je van de Vordensteinstraat naar de C.Neutjensstraat wilt afdraaien, stopt het fietspad. 
Het leidt naar nergens en je hebt geen goed zicht door de geparkeerde wagens.

Wij stellen dan ook voor om

• De conflictsituatie op dit kruispunt weg te werken
• De heuvel in het midden van de weg te verleggen
• Duidelijke fietsoversteekplaatsen te maken.

2. Oversteekplaats speelpleinen “Den Horst”

Deze zomer kreeg het college nogmaals de vraag om een veilige oversteekplaats te creëren op de 
Horstebaan aan de ingang van de speelpleinen.

Het college besliste om op deze vraag niet in te gaan.

Wij betreuren ten stelligste deze beslissing daar deze vraag meer dan terecht is.
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De vele kinderen en ouders die hier met de fiets toekomen en vertrekken, geraken amper de straat over 
zonder ernstige risico’s te nemen. Wij vragen dan ook om deze beslissing te herzien en nu al te starten 
met de nodige voorbereidingen zodat er tegen de speelpleinwerking in 2019 een veilige 
oversteekplaats is.

3. Laanbomen

In de Leo Van Hullebuschstraat, de Venstraat en mogelijks nog andere straten, werden heel wat 
slecht geworden laanbomen wegens slechte staat uitgedaan. We zijn nu al bijna 2 jaar verder en er is 
nog niets geweten over mogelijke vervanging van deze bomen.

Op de laatste milieuraad deze week heeft onze boomdeskundige een boeiende uitleg gegeven over o.a. 
laanbomen en mogelijkheden toegelicht op welke wijze deze kunnen geplant worden zodat we toch 
mooie bomen kunnen verkrijgen. Technieken die bv. in Antwerpen gebruikt worden kunnen ook hier 
toegepast worden.

Hoever staat het met het onderzoek om deze technieken effectief toe te passen en de betreffende 
straten terug te voorzien van de hard gemiste bomen?

Op verzoek van gemeenteraadslid Kurt Vermeiren:

4. Sociale onrust in het politiekorps

Beste collega's, reeds geruime tijd stellen we vast dat het Schotense korps niet volledig ingevuld raakt. 
Ook horen we van voormalige leden van het korps dat een reden van hun vertrek ook gebaseerd is op 
onvrede over het interpersoonlijk functioneren binnen het korps.

Recent vernamen we ook dat de sociale onrust en onvrede ook al geleid heeft tot 
stakingsaanzeggingen. Sociaal overleg is in elke werknemer/werkgever relatie van uitermate belang 
en onze fractie Graag hadden we van u dan ook een toelichting gekregen over onderstaande vragen:

1) Op het onderhandelingscomité van 1 augustus 2018 bleef zowel de korpschef als de 
burgemeester afwezig. Wij willen graag duidelijkheid aangaande het mogelijke gebrek aan 
engagement om deel te nemen aan het sociaal overleg.

2) Op het BOC van de politie hebben alle vakbonden de wijzigingen aan het administratieve 
profiel afgekeurd. Toch werd dit profiel gebruikt om een vacature open te verklaren. Bij de screening 
voor deze functie werden ‘toevallig’ ook de vakbonden niet ingelicht, zodat ze onvoldoende tijd 
hadden om een afgevaardigde te sturen. (= voorbeeld van het niet respecteren van het sociaal overleg)
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3) Werden hoofdinspecteurs aangesteld in een hogere functie, opgedragen om taken uit te voeren 
die uitsluitend door officieren van bestuurlijke politie uitgevoerd mogen worden? Als burgemeester 
bent u het hoofd van de bestuurlijke politie en moet u zorgen dat de bestuurlijke bevoegdheden 
worden uitgevoerd zoals het hoort.

Met de meeste hoogachting,

Rony Lejaeghere 
algemeen directeur

Gerd Adriaensen 
voorzitter gemeenteraad


