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DE GEMEENTERAAD VAN LAAKDAL
De voorzitter verklaart de zitting geopend om 20:20 uur.
OPENBARE ZITTING

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 28 januari 2020.
BESLUIT
Enig artikel
De notulen van 28 januari 2020 worden goedgekeurd met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels
Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel
Felix, Devoghel Nele, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en
10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).

13.00.a

Plaatsen van nestkasten.

BESCHRIJVING

Raadslid Jeroen Helsen vindt dat de gemeente met enkele kleine inspanningen een bijdrage kan
leveren om bedreigde vogelsoorten te helpen. Een van de maatregelen is het plaatsen van
nestkasten, waarmee een aantal vogelsoorten zijn geholpen. Daarmee doet men ook aan biologische
bestrijding van ongedierte. N-VA dient het voorstel in dat de gemeente op strategische plaatsen
nestkasten gaat zetten.
Schepen Benny Smets antwoordt dat de gemeente al actief hieraan doet. Verder probeert de
gemeente ook een nestkastenproject te doen met kleine vogeltjes, bijvoorbeeld koolmezen in het
kader van de bestrijding van de eikprocessierups in Blaardonk. Verder zal het niet lukken om
ongedierte te bestrijden met nestkasten en grote vogels. Men moet vooral de plaag aanpakken door
de mensen ervan te overtuigen geen etensresten te laten rondslingeren bij een kippenhok of om niet
de komposthoop als afvalbak te gebruiken. De gemeente werkt dus samen met mensen die hiermee
bezig zijn. Schepen Benny Smets legt uit dat zelfs voor kerkuilen her en der nestkasten staan.
Raadslid Jeroen Helsen denkt dat de gemeente wel een aantal plaatsen heeft waar men nestkasten
kan plaatsen. Daarnaast zijn er ook meeuwenplagen en daarom vraagt het raadslid om toch te
overwegen om dit te doen.
Raadslid Jeroen Helsen wil het punt toch ter stemming voorleggen. De voorzitter legt het punt ter
stemming voor.
BESLUIT
Met 8 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja,
Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen), 13 stemmen tegen (Smets
Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans
Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 2
onthoudingen (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis) wordt dit voorstel verworpen.

16.00.a

Trage wegen.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers heeft het punt geagendeerd naar aanleiding van een incident in GrootVorst. Het raadslid vindt dat alle trage wegen er niet goed bijliggen. Het raadslid pleit ervoor dat alle
trage wegen goed berijdbaar, befietsbaar en begaanbaar zijn zodat de trage wegen vanwege
gebrekkig onderhoud niet minder worden gebruikt.
Schepen Frank Sels legt uit dat men al enige tijd samen met milieu, mobiliteit en openbare werken
bezig is rond de inventarisatie. De gemeente doet dit samen met de vzw Trage wegen. Op basis van
de Atlas der Wegen en de geschiedenis van kerkpaden et cetera is dit in beeld gebracht. Er zijn ook
workshops georganiseerd en op basis van mapping met nogal wat vrijwilligers zijn al die trage wegen
samen met de missing links in beeld gebracht en wordt een quotering gegeven. Het plan waarin die
wegen gecatalogeerd zijn, is nu quasi af. Daarin is ook aangegeven waar de trekpleisters zijn. Dat
dossier kan nu naar het college om daar verder klemtonen te leggen en werk rond te maken. In
december is het meerjarenplan aan de raad voorgelegd en daar is concreet aangegeven hoeveel
middelen de gemeente daarin wil investeren, maar het is ook niet altijd even evident om in de
gebieden met een natuur- of agrarische bestemming asfaltwegen aan te leggen. In Groot-Vorst was
geen sprake van een akkefietje. Daar is een trage weg in combinatie met een voetweg en een chemin
particulier opgenomen in de Atlas der Wegen, die is afgespannen. De gemeente heeft dat niet

gedaan, maar de particulier. De gemeente en de inwoners gebruiken al tientallen jaren deze weg. Het
karakter is ook openbaar en de groendienst heeft ook al bezitsdaden gesteld door her en der wat
onderhoud te plegen en borden te zetten. De gemeente heeft dus een private grond een openbaar
karakter gegeven. In Laakdal zijn uiteraard veel van die wegen. De wetgeving is sinds 1-9-2019 in
deze ook gewijzigd en die geeft aan de gemeente ook wat mogelijkheden daaromtrent. De gemeente
heeft dit dossier overgemaakt aan een raadsman. De gemeente volgt dit op om uiteraard die weg
terug open te krijgen en effectief een trage weg terug te kunnen aanbieden.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt om mensen systematisch aan te schrijven en op de hoogte te
brengen van de wetgeving van alle wegen waarbij het statuut onduidelijk is en waarbij mensen denken
dat zij de eigenaar zijn en waarvan zij denken dat zij geen doorgangsrecht hoeven te verlenen. Dit zal
bijvoorbeeld ook gelden voor het paadje naast de Kokthai in Groot-Vorst. Het raadslid vraagt om
ervoor te zorgen dat dergelijke disputen weggeruimd worden.
Schepen Frank Sels stelt dat er een methode wordt gebruikt die door de juridische dienst is
aangereikt. Dit precedent wordt nu aangehaald om te zien of het wettelijk mogelijk is dat de aanpak
ook de toets van de rechtbank zal overleven.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.00.b

Inrichting van de openbare weg.

BESCHRIJVING
Raadslid Willem Vankrunkelsven heeft begin februari een mail ontvangen over de wegversmalling op
Verboekt. Blijkbaar is daar een goed verankerde seinpaal omvergereden en die is teruggezet in een
losliggend blok, die waarschijnlijk begin oktober oorzaak was van een ernstig ongeval. De situatie is
nu weer terug een conforme wegversmalling. Het heeft echter veel te lang geduurd eer die conforme
opstelling er weer was. De seinpaal heeft veel te lang in het losliggende blok gestaan. Het raadslid
vraagt om in de toekomst sneller in te spelen op zulke incidenten. Het zou voor de omwonenden ook
goed zijn – zeker in de nasleep van een incident – om daarover geïnformeerd te worden.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt – in het algemeen – dat het bij structurele opstellingen steeds de
intentie is om daarover altijd te communiceren met de buurtbewoners. Dat is in dit geval ook gebeurd.
In dit geval is er een wijziging gebeurd door menselijk toedoen. Maar dat was geen aanleiding voor
de communicatie. Bij de initiële plaatsing van de proefopstelling is er duidelijk gecommuniceerd met
de buurtbewoners. De intentie is om snel te handelen, maar soms is de gemeente ook afhankelijk van
leveranciers voor de bestelling van bijkomende paaltjes en dergelijke. Het is dus een samenloop van
omstandigheden.
Raadslid Niels Vermeulen vraagt of dit de definitieve opstelling is.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat er eerst een evaluatie wordt gedaan en afhankelijk van de
resultaten daarvan wordt een beslissing genomen.
Raadslid Niels Vermeulen vraagt om te bekijken – omdat omwonenden met een vrachtwagen
daardoor moeten – om de richting van de rijopstelling aan het kasteel te veranderen.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat dit in de evaluatie wordt meegenomen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.00.a

Kunstgrasveld FC Netezonen.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans deelt mee dat men in 2020 in de begroting 11.750 euro gaat voorzien. In
2021 is dat 650.000 euro. Samen is dat 666.000 euro om een kunstgrasveld te maken bij een ploeg
van het vierde provinciaal. Het voetbal is praktisch gezien vrijwel uitgestorven met nauwelijks meer
publiek en dan gaat men dat bedrag investeren?
Schepen Benny Smets is een beetje verrast. Bij de opmaak van het meerjarenplan – zowel in de
commissie als in de gemeenteraad – is daarover geen enkele tussenkomst geweest en daarover is
nochtans transparant gesproken. In het verleden is ook een debat geweest over de pro’s en contra’s.
De schepen vraagt wat het voorstel van raadslid Richard Laermans is, want alles wat het college
voorstelt is nooit goed.
Raadslid Richard Laermans verneemt dat men in Eindhout aan andere clubs komt vragen om spelers
te leveren omdat ze de ploegen niet vol krijgen. De schepen moet een beetje serieus zijn in zijn uitleg.
Hoeveel ploegen spelen in Eindhout?
Schepen Benny Smets antwoordt dat dit wel een twaalftal ploegen kunnen zijn. Dit probleem is een
wisselwerking tussen alle clubs. Iedere club heeft wel eens een speler nodig om een elftal volledig te
maken. Die uitwisselingen moeten dus gebeuren. Soms zijn er zelfs te veel spelers en moet men een
tweede ploeg maken om iedereen te laten voetballen.
Raadslid Richard Laermans vindt het nog maar de vraag of FC Netezonen over vier, vijf jaar nog zal
bestaan. Het beste zou zijn dat de clubs fusioneren en dat jongeren spelen bij hun thuisbasis.
Schepen Benny Smets legt uit dat er iemand is aangetrokken om de samenwerking te bevorderen.
Het gaat niet over het uitwisselen en aantrekken van spelers, maar om de samenwerking tussen de
drie Laakdalse clubs. Een fusie zou goed zijn. Zou dat niet gebeuren is dat spijtig, maar hij moet
vooral de kwaliteit van de clubs in Laakdal verbeteren waardoor het voetbal kan groeien. De schepen
wil werken aan een nieuwe, goede visie waarbij wordt geprobeerd om de samenwerking te
bevorderen. Een fusie moet echter niet het ultieme resultaat zijn.
Raadslid Richard Laermans vindt dat men daarvoor wel één grote club in Laakdal moet hebben.
Daarnaast heeft men dan in elke deelgemeente jeugdige spelers. Op die manier kan men op een
hoger niveau gaan spelen.
Schepen Benny Smets legt uit dat er die drie gelijkwaardige clubs zijn. Men zal nooit één grote club
hebben, als zij niet gaan samenwerken. De opdracht is om dit te faciliteren. Een samenwerking gaat
misschien een oplossing zijn voor een goede toekomst van de voetballers in Laakdal.
Raadslid Richard Laermans denkt dat dit niet zal slagen. Waarom wil de schepen investeren in een
kunstgrasveld?
Schepen Benny Smets legt uit dat het gaat om een oplossing – één kunstgrasveld – voor de drie
Laakdalse clubs. De locatie is voorzien op Netezonen omdat dit de enige ploeg is die dat nodig heeft.
Dat plein kan worden gedeeld en daarop kan ook zeven dagen per week getraind worden.

Raadslid Willem Vankrunkelsven vindt het goed dat de schepen probeert om de samenwerking tussen
de clubs te bevorderen. De schepen doet echter alsof een kunstgrasveld de enige visie is waarmee
men nog in Laakdal zal kunnen voetballen. Het raadslid vraagt uitleg.
Schepen Benny Smets legt uit dat een kunstgrasveld niet de enige visie is, maar dit is wel de enige
oplossing in Eindhout. Voorgangers hebben daar immers fouten gemaakt. De club ligt in een
bosgebied, waar geen uitbreiding mogelijk is. Daar kan men dus maximaal over twee pleinen
beschikken. Verder zal herlokaliseren nog meer kosten. De enige goede oplossing om daar te blijven
spelen is op die locatie iets duurzaams aan te leggen.
Raadslid Willem Vankrunkelsven antwoordt dat men vijf natuurgrasvelden voor een kunstgrasveld kan
aanleggen. In Nederland stappen alle ploegen af van kunstgrasvelden en men krijgt zelfs subsidies
om natuurgrasvelden te behouden.
Schepen Benny Smets antwoordt dat het college een andere visie heeft. De schepen ziet echter dat
niemand haalbare oplossingen aandraagt waardoor de toekomst van de clubs in Laakdal mee wordt
ondersteund.
Raadslid Jeroen Helsen wil nog wel meegaan om ergens in Laakdal een kunstgrasveld te leggen,
maar de schepen moet wel op zijn minst met de drie verschillende clubs gaan praten om van alle drie
de visie te hebben. Het raadslid denkt dat het beter is om het kunstgrasveld aan te leggen bij de
sporthal of in Klein-Vorst bij de tennis. Daar is meer ruimte. Het is niet de beste oplossing om een
kunstgrasveld aan te leggen op een locatie waar men weinig uitbreidingsruimte heeft.
Schepen Benny Smets antwoordt dat dit wel de enige oplossing is om daar te kunnen blijven spelen.
Raadslid Richard Laermans wil de stemming over zijn voorstel. De voorzitter legt het punt ter
stemming voor.
BESLUIT
Met 3 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem), 13 stemmen
tegen (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan)
en 7 onthoudingen (De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) wordt dit voorstel verworpen.

24.00.a

Bewegen op verwijzing.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers geeft aan dat dit onderwerp op het snijpunt ligt van sport, gezondheid en
sociaal. Het gaat over bewegen op verwijzing. Mensen hebben dit project aan de Groen-fractie
voorgesteld omdat zij dat kenden van een van de buurgemeentes. Dit is een interessant project van
het Vlaams Instituut Gezond Leven. Dit project stimuleert mensen om meer te bewegen onder leiding
van een bewegingscoach op verwijzing van de huisarts. De bewegingscoach begeleidt de mens in zijn
keuze van activiteiten om een gezonder leven te leiden. De gemeente speelt hierin een coördinerende
rol. Dit situeert zich binnen de eerstelijnszone. Het raadslid heeft al contact gehad met het Vlaams
Instituut Gezond Leven en met Logo Kempen. Logo Kempen wil in ieder geval ook – als de gemeente
geïnteresseerd is – mee ondersteunen bij de aanvraagprocedure. Financieel heeft dit voor de

gemeente maar weinig weerslag. Het raadslid stelt voor dat het college ervoor zorgt dat ook Laakdal
in dat project kan instappen.
Schepen Jurgen Mensch vindt bewegen op verwijzing een heel interessant traject en daarom heeft
het college al in de tweede helft van 2019 aan de diensten de opdracht gegeven om de instap voor te
bereiden en verder uit te werken. Logo Kempen heeft de vraag gesteld om dat te bundelen samen
met Geel en Meerhout. Die gesprekken hebben wel wat op zich laten wachten, maar in de afgelopen
weken heeft het college opnieuw de opdracht gegeven om als Laakdal zijnde toch het voortouw te
nemen, omdat dit een heel zinvol project is. Laakdal zal nu dus sowieso voor eind april de aanvraag
indienen. Dat is de deadline en indien nodig zal Laakdal een voortrekkersrol spelen bij de drie
gemeenten.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

28.01

Aanpassen Huishoudelijk Reglement en Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
N.a.v. de nieuwe legislatuur moeten de statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Lokaal
Overleg Kinderopvang (gemeentelijke adviesraad) opnieuw goedgekeurd worden. Het voorstel vind je
in bijlage. De wijzigingen zijn aangebracht in kleur.
JURIDISCH KADER
Organieke wet van 08/07/1976
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017
Besluit van de Vlaamse regering van 16/5/2014 betreffende erkenning, attest van toezicht en
kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse kinderopvang en groepsopvang
Decreet kwaliteitszorg van 17/10/2003
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Van de Weyer Theo, Baumans Bart,
Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De
Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels,
Helsen Jeroen).
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de wijzigingen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Lokaal
Overleg Kinderopvang goed.

28.02

Eerstelijnszone Zuiderkempen: aanstelling vertegenwoordigers algemene
vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie brengt
men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een
belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal
beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) en de aanduiding van
een vertegenwoordiger (Schepen Raf Moons) hiervoor werden goedgekeurd in de raden van OCMW
en Gemeente op 24 september 2019. Ondertussen werd de VZW Eerstelijnszone Zuiderkempen
opgericht. Er werd aan het bestuur (Gemeente en OCMW) gevraagd om toe te treden als lid van de
VZW Eerstelijnszone Zuiderkempen. Deze toetreding werd goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad van 17 december 2019.
Argumentatie
Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op
elkaar af te stemmen en met als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn te vormen waar de
burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Voor de regio Geel, Herselt, Hulshout,
Laakdal, Meerhout en Westerlo werd de eerstelijnszone Zuiderkempen opgericht.
• De Vlaamse Regering heeft aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszones een aantal opdrachten
gegeven, waaronder het samenstellen van een voorlopige zorgraad.
• De Vlaamse Regering heeft bepaald dat op uiterlijk 31 december 2019 een erkenningsaanvraag kan
ingediend worden voor een zorgraad. De voorlopige zorgraden nemen hiertoe het initiatief en
leiden het proces naar de oprichting van een vzw die de erkenningsaanvraag moet indienen.
• Iedere zorgraad, waarvan de eerstelijnszone het werkingsgebied is, zal dus de structuur krijgen van
een vzw. De lokale besturen zijn een van de verplichte partners binnen de zorgraad en krijgen hierin
een belangrijke rol.
• De lokale besturen zetelen in de zorgraad in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het
lokaal sociaal beleid en in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum,
lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg).
• Om erkend te worden als zorgraad, moet deze onder meer binnen zijn werkgebied minstens twee
derden vertegenwoordigen van de lokale besturen en van de eerstelijnszorgaanbieders, die door
de Vlaamse Gemeenschap als voorziening of samenwerkingsverband zijn erkend.
• Om de oprichting nog voor 31 december 2019 rond te krijgen werd beslist het aantal stichtende
leden te beperken. Om echter aan bovenstaande voorwaarde te voldoen vraagt de voorlopige
zorgraad aan de welzijnsactoren, eerstelijnszorgactoren, lokale besturen en vertegenwoordigers van
personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, mantelzorgers en vrijwilligers om al meteen na de
stichting toe te treden als lid van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen.
• Binnen de voorlopige zorgraad werden de statuten van de vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen
opgemaakt.

• De doelstelling van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen wordt omschreven in artikel 7 van de
statuten, als volgt: 'De vzw stelt zich tot doel de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen,
eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en
ondersteuningsvraag,verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers te realiseren
en te versterken, met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en
ondersteuning.'
• De volledige statuten van de vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen zijn opgenomen in bijlage bij dit
besluit.
• Binnen de cluster lokale besturen is afgesproken om een ambtenaar en mandataris af te vaardigen.
• Het voorstel van het college is om Raf Moons en Hans Ghoos af te vaardigen.
JURIDISCH KADER
Juridische gronden
22 december 2017 en latere wijzigingen: Decreet Lokaal Bestuur.
29 juni 2018: Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden.
26 april 2019: Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen
en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
17 mei 2019: Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van
de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
24 september 2019: besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad.
17 december 2019: besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad.
BESLUIT
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 13 ja-stemmen geteld
- er worden 0 nee-stemmen geteld
- er worden 10 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;

Enig artikel
De gemeenteraad vaardigt Raf Moons en Hans Ghoos af als vertegenwoordigers voor de algemene
vergadering van vzw Eerstelijnszone Zuiderkempen van lokaal bestuur Laakdal (gemeente en
OCMW) binnen de cluster lokale besturen.

30.00.a

Mondelinge vraag (Ingrid De Rop): Veiligheid: kruispunt Plein-Molenstraat in
Eindhout.

BESCHRIJVING
Raadslid Ingrid De Rop geeft aan dat het kruispunt Plein-Molenstraat in Eindhout niet veilig is. Op het
hoekpunt is de situatie zeer onveilig. Het raadslid is niet tegen groen, maar de prioriteit is wel de
veiligheid. Het raadslid stelt daarom voor om het groen te verlagen zodat de zichtbaarheid verbetert.
De situatie is ook al enkele maanden geleden aan de bevoegde schepen gemeld door een bezorgde
persoon. Zijn er al maatregelen genomen?
Schepen Frank Sels stelt dat indien het groen werkelijk een hinderlijk gegeven is, opdracht aan de
eigenaar zal gegeven worden om dit te saneren. Verder zal de schepen ook bekijken of dit structureel
aangepakt kan worden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.b

Mondelinge vraag (Richard Laermans): Gemeenschapscentrum ’t Fortun.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans leest dat ‘t Fortun misschien aan Affair Local KVLV wordt verhuurd of
gegeven voor twintig maanden. Hij vraagt tevens of hier gemeentepersoneel zal voor ingeschakeld
worden.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt bevestigend. De gemeente is die piste aan het bewandelen en
aan het bespreken. Dit is een LEADER-project met Europese subsidies waarbij het vooral de insteek
is om ruimtes te gaan vullen met heel veel mensen, met heel veel verschillende invalshoeken om aan
gemeenschapsvorming te kunnen doen. Aangezien er ook gemeentelijke activiteiten zullen worden
ontwikkeld, is ook de inzet van gemeentepersoneel voorzien.
Raadslid Richard Laermans denkt dat de malaise in ‘t Fortun na twintig maanden even groot zal zijn
zoals nu. Het raadslid stelt voor om dit terug uit te schrijven en ’t Fortun te verhuren voor 3 jaar aan de
hoogstbiedende.
De burgemeester wil het voorstel van raadslid Richard Laermans in overweging nemen, eventueel na
die twintig maanden. De burgemeester wil daarover echter nu geen uitspraak doen.
Raadslid Paul Mondelaers vraagt wanneer die twintig maanden ingaan.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat die twintig maanden ergens in het voorjaar – richting mei –
ingaan. De voorbereidingen worden nu getroffen.

Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.a

Interpellatie: Stand van zaken pastorij van Veerle/Vineasite.

BESCHRIJVING
Raadslid Anja Williams deelt mee dat de pastorij al jaren leegstaat. De gemeente heeft ook al geruime
tijd plannen met deze site en in 2014 heeft de gemeenteraad het restauratie dossier goedgekeurd. Nu
is men zes jaar verder en het gebouw raakt steeds meer in verval. Kan de schepen dit toelichten?
Burgemeester Tine Gielis legt uit dat het restauratie dossier inderdaad in 2014 is goedgekeurd. Dit is
begin 2015 ontvankelijk verklaard, dus op de rol gezet. Dit heeft een doorlooptijd van zes tot zeven
jaar voordat de premies worden toegekend om de restauratie door te voeren. Bij de opmaak van het
meerjarenplan heeft het college ook navraag gedaan bij Onroerend Erfgoed om te weten wanneer
Laakdal de gelden moet inschrijven in het meerjarenplan. Het antwoord was dat er momenteel nog
heel wat dossiers uit 2014 worden toegekend en dat Laakdal daarna aan de beurt zal zijn. Hoe lang
dit in beslag zal nemen, hangt af van het beschikbare budget voor Vlaanderen. Verder heeft het
college ondertussen ook al een poging ondernomen om eventueel een voorafname te krijgen van de
subsidies, maar dat heeft geen gevolg gekregen. De burgemeester denkt dat Laakdal in 2022 meer
zicht krijgt op wanneer de subsidies worden toegekend en de restauratie kan aanvatten.
Raadslid Jeroen Helsen vraagt welke maatregelen momenteel worden genomen om het verval van de
pastorij tegen te gaan.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat de pastorij ook nog gedeeltelijk in gebruik is. Het gebouw dat
in 1997 er tegenaan gebouwd is, is nu nog in gebruik door de school. De diensten gaan ook
regelmatig na of de chauffage blijft draaien zodat niets kapot kan vriezen. Er wordt dus toezicht
gehouden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.b

Interpellatie: Vakantiewoning Herseltseweg.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers komt nog eens terug op de vakantiewoning Herseltseweg. Het college
heeft de goede beslissing genomen dat de vakantiewoning verwijderd moest worden tegen 17
februari. Het college heeft dat aan alle betrokkenen ook op de juiste manier laten weten, maar bij het
indienen van de punten donderdagavond 13 februari was er nog geen spoor van voorbereidende
werken. Wat doet de gemeente richting handhaving en toezicht? Hoe gaat het verder?
Schepen Benny Smets legt uit dat de omgevingsvergunning is geweigerd. Het probleem is dat het
Agentschap voor Natuur en Bos heeft gezegd de woning nog niet te verwijderen om meer schade op
het terrein te voorkomen. Daarom heeft het Agentschap voor Natuur en Bos gezegd om de woning te
laten staan totdat de weersomstandigheden verbeterd zijn.
Raadslid Paul Mondelaers geeft aan dat de woning nog wordt verhuurd.

Schepen Benny Smets antwoordt dat dit niet de bedoeling was. Dat kon wel tot 17 februari. De
schepen veronderstelt dat het Agentschap voor Natuur en Bos de handhaving doet. Verder heeft het
Agentschap voor Natuur en Bos beloofd om de gemeente te informeren over de verplaatsing.
Raadslid Paul Mondelaers deelt mee dat een verzakking de reden is dat men daar nu niet meer aan
kan komen. Die verzakking is er gekomen door de plaatsing. Men heeft die verzakking dus zelf
veroorzaakt. Verder is daar ook een houtopslagplaats waar men perfect aan kan en die had men dus
al zou kunnen wegnemen. Misschien is het toch raadzaam om de houtopslagplaats alvast te
verplaatsen? Dan is het wellicht al minder interessant om de woning te verhuren. Kan het college dit
duidelijk maken? Het is ook raar dat het college in zee is gegaan met zo’n firma die zomaar de
beslissingen van de gemeente naast zich neerlegt. Een firma die gewoon blijft verhuren is toch geen
ernstige firma. De gemeente kan dit niet tolereren. Het raadslid vindt dat de gemeente afstand moet
nemen van de persoon die het Kempens Landschap heeft aangebracht.
De voorzitter vindt dat dit niet in een open zitting besproken moet worden en stelt om de discussie in
geheime zitting opnieuw op te nemen.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 21:40 uur.
Algemeen directeur
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