De belangrijke zaken van de gemeenteraad van 27 april 2017
Opening van een openbare weg
De raadsleden moesten zich uitspreken over een nieuwe openbare weg aan de hoek Sint-Jobsesteenweg/Waterkasteelstraat, op een terrein waar nieuwe woningen gebouwd zullen worden. Het betreft een
residentiële weg, met gedeelde ruimte en een snelheidsbeperking van 20 km/h.
Bij de oppositie betreurde Ecolo dat de gemeente geen ruimte heeft voorzien om fietsers en voetgangers
veilig van de Sint-Jobsesteenweg naar de Dieweg te brengen. De Waterkasteelstraat - parallel aan de toekomstige weg - is omwille van de kasseien lastig en kinderen van de vele scholen vlakbij worden per auto
gebracht. Volgens Ann-Mary Franken zal het gebrek aan trottoirs veiligheidsproblemen veroorzaken.
Bij de meerderheid vroeg DéFI zich af waarom Ecolo enkel dit dossier viseerde omdat er andere wegen zijn
waar de trottoirs op dezelfde hoogte als de weg liggen en waarom deze weg met slechts enkele woningen
breder maken. Volgens Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) respecteert dit woonproject het groene karakter van de gemeente.
Schepen van Stedenbouw Marc Cools (MR) gaf aan dat de "école des Blés d’Or" eerst moet aanvaarden dat
er over zijn terrein en speelplaats een fiets- en voetpad wordt aangelegd. De school bezet bovendien een
gedeelte dat eigendom is van de promotor. Indien alle partijen een fiets- en voetpad zouden wensen, kan
dit onderzocht worden. Volgens de schepen heeft het punt hier ter stemming geen invloed op.
Ann-Mary Franken (Ecolo) antwoorde dat een weg voor zwakke weggebruikers blijkbaar geen prioriteit is
maar Marc Cools reageerde met het argument dat de school nog geen dergelijk verzoek heeft ingediend.
Het punt werd goedgekeurd met 27 stemmen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen.
Bereiding, beheer en levering van maaltijden 2018-2021. Goedkeuring van de voorwaarden en plaatsingswijze van de opdracht
Ecolo vermelde talrijke erg positieve punten in het bestek - zoals het vereiste aandeel bioproducten - maar
had een probleem met het feit dat 30 van de 100 punten afhangen van de degustatie. De nadruk moet
liggen op evenwichtige voeding en de voedingswaarde. Andere gemeentes geven prioriteit aan kwaliteit,
samenstelling, fair trade, … en hebben geen wegingsfactor voor degustatie. Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) vroeg om de wegingsfactor voor degustatie met minstens de helft te verminderen.
Schepen van Werken Jonathan Biermann (MR) antwoordde dat de wegingsfactor voor kwaliteit met 10%
werd verhoogd en dat leveranciers verplicht zijn de opgelegde percentages te respecteren. Volgens de
schepen is het van groot belang evenwichtige schoolmaaltijden met een goede energiewaarde voor te
schotelen maar ze moeten ook aantrekkelijk zijn zodat kinderen ze ook zouden eten en waarderen. Schepen van Sociale Actie Valentine Delwart (MR) voegde eraan toe dat gebruikers van thuismaaltijden ook
belang hechten aan de presentatie van de maaltijd.
Bij de meerderheid betreurde Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) dat er geen synergie tussen de gemeente en het OCMW was in deze overheidsopdracht. Valentine Delwart gaf aan dat een gezamenlijke
opdracht niet mogelijk is omwille van verschillende leveranciers maar dat hierover nagedacht zal worden.

Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid en de PS. Ecolo heeft zich onthouden.
Opening van een station voor autodelen (Ubeeqo) aan Vanderkindere
De nieuwe erkende onderneming Ubeeqo zal twee plaatsen voorzien in de Brugmannlaan aan de uitgang
van de Karmelietenstraat. Dankzij free-floating zullen deelauto's ook kunnen parkeren buiten de voorziene
stations. Voor schepen van Mobiliteit Jonathan Biermann (MR) is de komst van Ubeeqo meer dan een
goede zaak. In dichtbevolkte wijken zorgen deze stations ervoor dat het aantal privéauto's vermindert.
Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Eveneens op de agenda:
Verkoop van de site Danse/Beeckman, nieuwe klassen in de école de Calevoet, financiële ondersteuning
voor frigo solidaire, wijziging van de modelhuurovereenkomst, …

