OPROEPING GEMEENTERAAD
24 november 2020

Merelbeke, vrijdag 20 november 2020

Geachte gemeenteraadsleden,

We hebben de eer u hierbij de aanvullende agendapunten toe te sturen voor de vergadering
van de gemeenteraad van 24 november 2020 aansluitend op de raad voor
maatschappelijk welzijn in de raadzaal van het gemeentehuis van Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

In opdracht
Voor de waarnemend algemeen directeur, Kristof De Bel, afwezig,
(gemeenteraadsbesluit 26/03/2019)

Marleen Volckaert
Waarnemend algemeen directeur

Bertrand Vrijens
Voorzitter gemeenteraad

AANVULLENDE AGENDA

Virtuele vergadering - in uitvoering van het besluit van de burgemeester van 13 november 2020 in
het kader van maatregelen tegen COVID-19. Voor het publiek wordt voorzien in live streaming.

Openbare vergadering
AP 1. Voorstel van beslissing door gemeenteraadslid Pieter Verstraete (Groen)
- fietsleasing voor gemeentepersoneel
Op 19 november 2020 stuurde gemeenteraadslid Pieter Verstraete (Groen) een voorstel en
bijhorende ontwerpbeslissing over hoger vermeld punt door om toe te voegen aan de
agenda en hierover een beslissing te nemen.

AP 2. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Hendrik De Vis (N-VA) over
ontwikkelen van wijkomlopen in onze gemeente
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’ (Mens sana in corpore sano.) Vele gemeenten
zetten steeds meer in op ‘veilig bewegen’ in de publieke ruimte. Niet alleen in tijden van
corona worden wij geacht veel te bewegen. ‘Sport voor jan en alleman’ verdient een
permanent aandachtspunt te zijn in het gemeentebeleid. Naast de gezondheidswinst en een
betere conditie wordt door het intekenen van wijkomlopen in de directe leefomgeving de
gewenste sportieve gedragsverandering van de inwoners gestimuleerd. Lopen en joggen
moet niet alleen op een afgeschermd sportterrein, maar kan ook in de wijk en in publieke
ruimte op een veilige manier. De ontwikkeling van een wijkomloop vraagt om een integrale
aanpak en creëert alzo een meerwaarde voor een beweegvriendelijker en goed ingerichte
leefomgeving dicht bij de bewoner. Ga op zoek naar synergiën tussen verschillende
beleidsdomeinen binnen de gemeente, zet samenwerkingsverbanden op (o.a. met
bewonersplatforms en sportclubs) en zoek een breed draagvlak met mogelijke combinaties.
(cfr.: welzijn, sport, recreatie, erfgoed, het bestaande wijkgroen, trottoirs, trage wegen
enz.). De totale afstand van één lus bedraagt min. 1 km. De omloop bestaat uit meerdere
lussen en op lange termijn kunnen wijkloopomlopen aan elkaar worden aangesloten en
vormen ze een netwerk met goede spreiding over de gehele gemeente. De bewegwijzering
van de wijkomlopen door middel van grondnagels maakt de signalisatie eenvoudig en goed
leesbaar voor de lopers en voorkomt tevens een wildgroei aan palen en borden. Daarbij
vraagt het realiseren van wijkomlopen een eerder bescheiden budget in tegenstelling met
de harde sportinfrastructuren.
−
Is het gemeentebestuur bereid een beleidsvisie en realisatieproces omtrent de
wijkomlopen in onze gemeente op te zetten?
−
Kan er gekeken worden om meerdere wijkomlopen te voorzien verspreid over de
gemeente?

AP 3. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Guido Mortier (N-VA) over de
Regiovorming in Vlaanderen
De Vlaamse Regering keurde op 9 oktober 2020 een nota over de Regiovorming in
Vlaanderen goed. Er zijn in Vlaanderen momenteel 2.229 intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden (afvalintercommunales, streekontwikkelingsintercommunales,
hulpverleningszones, politiezones, vervoersregio’s, cultuurregio’s, e.d.). Een gemiddelde
gemeente zit in 68 van zulke samenwerkingsverbanden. Regiovorming moet de bestuurlijke
versnippering of tegengaan en leiden tot minder mandaten. Zo wordt Oost-Vlaanderen
opgedeeld in 4 regio’s: regio Gent, regio Dendermonde, regio Zuid-Oost-Vlaanderen en
regio Waasland. Merelbeke maakt deel uit van de regio Gent. Deze regiovorming kan
gevolgen hebben op het vlak van de toekomstige fusies van gemeenten. De
provinciegouverneur verzocht de burgemeester zijn opmerkingen over de nota over de
Regiovorming te bezorgen.
−
Wat is het standpunt van het gemeentebestuur over de nota van de Vlaamse regering
over de Regiovorming voor wat de gemeente Merelbeke betreft?
−
Is het niet opportuun om de gemeenteraad hierin te betrekken?

AP 4. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Bertrand Vrijens (sp.a) over
(kinder)armoede en eenzaamheid bij senioren
Veel gezinnen en alleenstaanden hebben het steeds moeilijker om op het einde van de
maand rond te komen door de stijgende facturen. 1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op
in armoede. Uit de kans armoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 3,8 % van de kinderen
tussen 0 en 3 jaar in Merelbeke opgroeit in een kansarm gezin. Ook de Vlaamse
Armoedebarometer kleurt dieprood. Ook in onze gemeente zijn die cijfers helaas ook
gestegen. We weten allemaal dat (structurele) oplossingen vaak in bovenlokale
bevoegdheden liggen. Denk hierbij aan hogere minimumlonen en hogere uitkeringen. Het
moet wel ons doel zijn als bestuur om alle inwoners uit Merelbeke warm te houden voor
deze problematiek. Los daarvan heb ik nog een vraag over de ‘oudere’ senioren die door de
tweede lockdown zwaar worden getroffen, zeker de senioren die alleen wonen. Destijds
hebben we in navolging van het behoeftenonderzoek voor senioren (dat werd geïnitieerd
door de seniorenraad), de 70 en 80-plussers bevraagd, bezocht of gebeld. Dit werd positief
onthaald, Merelbeke nam daarbij het voortouw en was een voorbeeld voor andere
gemeenten en steden.

−
−
−

Welke maatregelen heeft het gemeentebestuur al genomen om (kinder)armoede in
onze gemeente te “bestrijden?
Welke maatregelen staan nog in de stijgers om de “strijd” tegen de (kinder)armoede
aan te gaan?
Is er een mogelijkheid om de (vereenzaamde) senioren op te bellen zoals nu al in een
aantal steden en gemeenten gebeurt en hen eens te vragen ‘hoe het is’ en of zij geen
hulp nodig hebben?

AP 5. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Hendrik De Vis (N-VA) over
waarom geen kwalitatieve groenvoorziening bij een bouwblok van 42
appartementen op de hoek van de Verlorenbroodstraat en de
Hundelgemsesteenweg
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 oktober 2020 een
omgevingsvergunning verleend om 42 appartementen te bouwen op de hoek van de
Verlorenbroodstraat en de Hundelgemsesteenweg, inclusief 96 parkings waarvan 24
bovengronds. Op het inplantingsplan is duidelijk de afwezigheid van een kwalitatieve
groenvoorziening af te lezen. Het college van burgemeester en schepenen gaf ook geen
enkele bijkomende voorwaarde op om ‘kwalitatief woongroen’ te voorzien voor de
toekomstige 100 bewoners, noch een boom of struik was een voorwaarde. De kwaliteit van
het wonen vraagt nochtans meer en meer de aandacht van de overheid. Het is toch
algemeen aanvaard dat de directe woonomgeving met groen van wezenlijke betekenis is
voor het zich welbevinden van de mens. Groenvoorziening moet niet gezien worden als
lapmiddel, maar als een onverbreekbaar onderdeel van het wonen. Steenmassa’s, zoals ze
nu verrijzen, staan in geen enkele verhouding, in geen enkele schaal , tot de individuele
mens. Een boom, een struik en planten doen dat wel. Daarom is er veel en verantwoord
groen nodig naast en in samenhang met een goede stedenbouwkundige en architecturale
vormgeving. Ideaal is dat beide op elkaar inspelen en elkaars medespeler zijn binnen
éénzelfde ontwerpproces.
−
Waarom is zo een hoge densiteit van 42 appartementen en 96 parkings op een
hoekperceel van ongeveer 3000 m² aangehouden?
−
Waarom werden er geen bijkomende voorwaarden voor bomen en kwalitatieve
groenvoorziening gesteld?
−
Kunnen dergelijke grootschalige wooncomplexen niet eerst in een
gemeenteraadscommissie besproken worden?

AP 6. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Rosine Van Gysegem (N-VA)
over lestijdenpakket Gilko Merelbeke
Door de herstructurering van het Gilko Merelbeke, waarbij men de school uitsplitste in 2
afzondelijke scholen met elk een instellingsnummer: enerzijds de Kloosterstraat met 1
vestigingsplaats in de Bergwegel en anderzijds Lemberge. Door deze constructie was er pas
per 1 oktober een definitieve telling van de leerlingen. In juni kregen we een voorlopig
lestijdenpakket. Wij waren daarom verbaasd dat wij nog steeds geen definitief
lestijdenpakket kregen. De gemeenteraad fungeert immers als schoolbestuur.
−
Waarom werd het lestijdenpakket nog steeds niet op de gemeenteraad geagendeerd?
−
Wanneer is men van plan om dit te doen?
−
Kunnen wij al een zicht krijgen op het volledige pakket, want los van de beslissing van
de gemeenteraad wordt er volgens ons toch al gewerkt met dit lestijdenpakket?
−
Welke gevolgen brengt dit lestijdenpakket met zich mee naar de leerlingen en
leerkrachten toe?

AP 7. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Caroline Van Geyt (Open VLD)
over impact corona-lockdown en leerachterstand
Ook in GILKO Merelbeke werd men gedwongen om een aantal weken van thuis uit aan de
slag gegaan. Het ganse team heeft buitengewone flexibiliteit, creativiteit en inzet getoond,
niet alleen tijdens de lockdown, maar ook daarna om een zo warm mogelijke, doch veilige
heropstart te realiseren. Echter, uit een onderzoek van de KU Leuven eerder dit najaar
blijkt dat de leerachterstand als gevolg van de sluiting van de scholen door het coronavirus
eerder dit jaar, kan oplopen tot een half jaar.

−
−
−
−

Is er nagegaan of er impact was van de corona-lockdown op de prestaties van de
leerlingen? Zo ja op welke manier werd dit nagegaan?
Indien er leerachterstand werd vastgesteld:
Hoe wordt hiermee omgegaan en hoe wordt deze leerachterstand geremedieerd?
Vraag Welke lessen zijn er getrokken mocht men nogmaals overgaan naar lockdown?

AP 8. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Veerle Duportail (Groen) over
fietsstraat H. Consciencestraat
De nieuwe buurtparking in de H. Consciencestraat, momenteel tijdelijk ingericht in
afwachting van de definitieve inrichting, trekt verkeer aan: enerzijds door bewoners die er
hun auto willen stallen en anderzijds tijdens de schoolspits door ouders die er hun kinderen
komen afzetten. Dat leidt tot conflict met fietsende kinderen.
−
Betekent de aanleg van de buurtparking ook een vermindering van straatparkeren in
de H. Consciencestraat?
−
Wenst de gemeente de H. Consciencestraat om te vormen tot fietsstraat gezien de
context?
−
Wat is de stand van zaken van de trage verbinding achter de tuinen van de H.
Consciencestraat tussen Van Goethemstraat en Florastraat?

AP 9. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Tine Devos over advies
jeugdraad in verband met veranderingen binnen de algemene
politieverordening (APV)
De jeugdraad bracht enkele belangrijke adviezen naar voor in verband met de
veranderingen binnen de Algemene Politievordering (APV). De verlaging van de
minimumleeftijd naar 14 jaar voor sanctionering bij inbreuken binnen categorie 1-2-3 was
een punt dat extra overleg behoefde. Dat het geenszins de bedoeling is extra boetes uit te
schrijven is positief, maar er zijn enkele punten die wel extra aandacht moeten krijgen. Zo
werd de jeugdraad te laat ingelicht over deze veranderingen en is er nog veel
onduidelijkheid over de communicatiestrategieën naar jongeren en ouders toe.
−
Waarom werd de jeugdraad laattijdig ingelicht over de wijzigingen in de APV?
−
In welke mate zal het gemeentebestuur rekening houden met de adviezen die de
jeugdraad opmaakte?
−
Zal de jeugdraad betrokken worden bij de communicatie over de veranderingen binnen
de APV naar jongeren en hun ouders toe? Zo ja, in welke mate en hoe wordt dit juist
gezien?
−
Komt er een evaluatie van de gewijzigde APV? Zo ja, op welke manier?
−
Hoe zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat de jeugdraad in de toekomst tijdig
ingelicht wordt over veranderingen die hen aanbelangen?
−
Heeft het gemeentebestuur een draaiboek dat vastlegt wanneer, hoe en welke
adviesraden worden ingeschakeld bij het beleid?

AP 10.
Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Marijke Pruyt (Groen)
over opzoek naar werkruimte en toiletten in coronatijden
Met zijn allen thuis werken en studeren, in Coronatijden geen sinecure. Niet iedereen
beschikt over verschillende ruimten om in stilte te kunnen werken of zich comfortabel te
kunnen concentreren. Met de winter en examens voor de deur zal het nog minder zijn.
Bovendien staat het mentale welzijn onder druk, structuur in de dag en scheiding tussen
werkdag en niet-werkdag zijn niet evident, even andere lucht happen en mensen zien,
enfin ieder van ons weet wat het is. Is er afstemming mogelijk tussen daar waar plek te
kort is en daar waar plek te veel is? Dit kan ook een mogelijkheid zijn om te tonen dat
Merelbeke “Natuurlijk“ dichtbij is, ook voor zij die het moeilijk hebben of klein en niet
coronaproof of oncomfortabel gehuisvest zijn of in moeilijke omstandigheden
(samen)leven. Met zijn allen op stap, en ze wandelen hier met velen, in Coronatijden, in de
natuur, zonder cafés en dus ook geen sanitair, een vervelende kwestie.
−
Heeft het gemeentebestuur zicht op de noodzaak die leeft bij mensen/studenten op
zoek naar ruimte in onze gemeente?
−
Zou de gemeente een aanbod kunnen doen van een tijdelijke co working space/studie
ruimte alleen of in samenwerking met particulieren?

−

Is het gemeentebestuur bereid om per deelgemeente minstens één openbaar toilet te
voorzien?

