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Notulen gemeenteraad 3 januari 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Dienst interne organisatie
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Ontwerp van notariële akte - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Joan Wijnen vindt 20% meerprijs veel. Wat is de meerwaarde voor de gemeente?
De burgemeester antwoordt dat er onderhandeld werd over de prijs.
Het betreft een perceel dat we als gemeente al vele jaren huren. Het wordt gebruikt als petanqueveld door OKRA. Het heeft momenteel een recreatieve functie.
We willen dit bestendigen in de toekomst. Het bedrag is redelijk. Het is een opportuniteit.
Benny Maes vraagt of de mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst ook andere activiteiten zouden
kunnen georganiseerd worden.
De burgemeester antwoordt bevestigend maar voorlopig zijn er volgens hem nog geen concrete
ideeën. We moeten de bestemming nog in orde brengen. Een deel is immers nog gelegen in
landbouwgebied.
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Gunther Hendrickx vraagt of het ter beschikking wordt gesteld van de gemeenschap en iedereen er
gebruik van kan maken.
De burgemeester antwoordt dat alle suggesties naar invulling welkom zijn.

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente kreeg een aanbod tot aankoop van landbouwgronden van de eigenaars, de familie
Geenen, aan € 5 5875. De gronden zijn kadastraal gekend onder 2de afd. Sectie E, nr 377/B -376/A
en het schattingsverslag vermeldt als venale waarde respectievelijk € 16 800 voor perceel 377/B en €
23 100 voor perceel 376/A, samen € 39 900. De gemeente hanteerde bij de onderhandelingen een
bod van € 40 000. Na onderhandeling werd vooropgesteld het verschil te delen, zijnde € 55 875 - € 40
000 = € 15 875/2 = € 7 937,5.
Beide partijen kunnen akkoord gaan met een verkoopprijs van € 47 937.
Juridische grond
Vervreemding en verwerving van onroerende goederen is een bevoegdheid van de gemeenteraad
(Art. 292-293 van het Decreet Lokaal Bestuur)
Argumentatie
De gronden zijn niet te koop gesteld en voor de verwerving is vooral de ligging van deze gronden
belangrijk voor de gemeente waardoor het bod van de gemeente van een extra bedrag bovenop de
schattingsprijs, conform de wederbeleggingstabel, tot een totaal van € 47 321,40 toelaatbaar is.
De gemeenteraad moet oordelen of het minieme verschil van € 615,40 tussen de onderhandelde
vraagprijs met de verkopers (€ 47 875) en de toelaatbare prijs (€ 47 321,40) een obstakel vormt om
tot de aankoop over te gaan.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Raming nummer 2019180036
Budgetsleutel 2019/2200000/B4/0711 Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Openluchtrecreatie

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte inzake van de percelen landbouwgrond te
Arendonk, ter streke “Diepenbeemd” goed.

Artikel 2
Notaris Van Gansewinkel wordt gelast met de verdere uitvoering.

Artikel 3
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Kristof Hendrickx, burgemeester en Kris Wouters, algemeen directeur worden gemachtigd de notariële
akte namens de gemeente te ondertekenen.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen:
Ondertekening Engagementsverklaring 'global goals,
local focus' - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Op vraag van Sp.a - Groen wordt de volgorde van de punten 11 en 10 gewisseld. Het betreft de
correcte volgorde waarin de punten door de fractie Sp.a -Groen werden geagendeerd.
Tom Claessen licht toe. Ter zake kan verwezen worden naar de tekst ingediend als toegevoegd
dagordepunt. Er wordt gevraagd dat het gemeentebestuur, de raadsleden, de verenigingen en
bedrijven in Arendonk de tekst willen onderschrijven.
De burgemeester stelt dat hij het een goed voorstel vindt. Er is veel maatschappelijke aandacht voor.
De doelstellingen worden hard gepromoot door VVSG. Hij roept op om de engagementsverklaring te
ondertekenen net als 74 andere Vlaamse gemeenten. Er is volgens VVSG geen communicatieplatform
om burgers en organisaties een engagementsverklaring te laten ondertekenen. Het moet door de
gemeente uitgedragen en gecommuniceerd worden. Het kan best niet opgedrongen worden aan de
burgers.
Tom Claessen vindt dat het verder moet gaan dan het gemeentebestuur en burgers. De verenigingen
moeten de documentatie kunnen meenemen vanuit het gemeentehuis en onderschrijven.
Gunther Hendrickx vindt dat het onderschrijven en ondertekenen niet vrijblijvend mag zijn. Er moet
over nagedacht worden. We willen het ook uitdragen naar de ambtenaren.
De burgemeester stelt dat het geen extra planlast mag veroorzaken voor de administratie. Hij vraagt
wat er gebeurt nadat verenigingen het document ondertekend hebben. De VVSG verzamelt die
documenten niet. Ze verzamelen wel goede praktijkvoorbeelden op hun website.
Tom Claessen verwijst naar de site sdg.be voor verenigingen die willen ondertekenen, en naar de
procedures. Via de button kan ook het engagement uitgedragen worden.
De burgemeester stelt dat de SDG’S verzameld zijn in 17 hoofdstukken. We zijn er onrechtstreeks al
zeker mee bezig. Hij verwijst naar het nieuwe beleidsplan, misschien wordt niet alles specifiek
benoemd. Het zijn thema’s die we als bestuur belangrijk vinden en waar we mee bezig zijn. Het is een
manier om de zaken te clusteren.
Volgens Gunther Hendrickx kan het fungeren als een ‘kapstok’ om zaken te overdenken en na te
denken over een duurzame toekomst.
Joan Wijnen verwijst naar het project van de school en hernieuwbare energie. Hij kan er zich
grotendeels achter scharen. We moeten het globaal en wereldwijd bekijken. Bovendien wordt met de
financiële impact geen rekening gehouden.
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Gunther Hendrickx antwoordt dat het financieel aspect al inbegrepen is in de duurzame ontwikkeling.
Anders is het niet duurzaam. De gemeente heeft zaken laten liggen op het vlak van hernieuwbare
energie, bv inzake zonne-energie.
De burgemeester stelt dat zonne-energie thans voor een openbaar bestuur niet interessant is omdat
je niet kan verhandelen in zonne-energie. De Vlaamse overheid is het wetgevend kader aan het
aanpassen. Het is de bedoeling om een duurzaamheidsreflex te hebben in het beleid aan de hand van
die 17 thema’s. Hernieuwbare energie is een van de thema’s maar het gaat verder dan dat.
Benny Maes onderschrijft het voorstel. Het belangt ons allemaal aan. De gemeente heeft al bepaalde
zaken gerealiseerd. Vanuit de gemeenteraad kan een sterk signaal gegeven worden naar verenigingen
en burgers.

Motivatie
Aanleiding en context
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) werden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de
opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van
de klassieke Noord‐Zuid indeling. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden
voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn
en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders
onder dit universele verhaal te zetten. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op
overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke
instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld.
Argumentatie
Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het
verband te leggen tussen lokaal en globaal. Bovendien bieden de ze een uitgelezen kans om invulling
te geven aan de opdracht van elke gemeente zoals vervat
in artikel 2 van het Decreet Lokaal Bestuur:

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau
duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije,
democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de
inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 21 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Tom Claessen; Davy Cools; Alek Dom; Marina Gys;
Gunther Hendrickx; Kristof Hendrickx; An Hermans; Benny Maes; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis;
Joke Segers; Gunter Spapen; Jef Van Steenbergen; Karolien Verbeek; Kenny Viskens; Mariska Vogels;
Boud Westhof; Michiel Wils
- 2 onthouding(en): Bianca Verachtert; Joannes Wijnen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de engagementsverklaring 'global goals, local focus'.

Artikel 2
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De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om onderstaande
engagementsverklaring te ondertekenen en te handelen naar de bepalingen ervan.
Artikel 3
De gemeenteraad roept de gemeenteraadsleden, ambtenaren, burgers en organisaties van de
gemeente Arendonk op om deze engagementsverklaring te ondertekenen.

Bijlagen


Engagementsverklaring 'global goals, local focus'.pdf
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Gemeente Arendonk ‐ Extra agendapunt gemeenteraad dd. 11/2/2019
Ondertekening Engagementsverklaring 'global goals, local focus' op voorstel van de fractie sp.a‐Groen.
Overwegingen
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) werden goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de
Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord‐Zuid
indeling. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en
zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders
onder dit universele verhaal te zetten.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke
instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en
OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit
het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal.
Bovendien bieden de ze een uitgelezen kans om invulling te geven aan de opdracht van elke gemeente zoals vervat
in artikel 2 van het Decreet Lokaal Bestuur :
De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te
dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige
uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid
van bestuur.
Daarom besluit de Arendonkse gemeenteraad :
Besluit :
1.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan onderstaande engagementsverklaring als vermeld in bijlage 1;

2.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om onderstaande
engagementsverklaring te ondertekenen en te handelen naar de bepalingen ervan;

3.

De gemeenteraad roept de gemeenteraadsleden, ambtenaren, burgers en organisaties van de gemeente
Arendonk op om deze engagementsverklaring te ondertekenen.
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Bijlage 1 : Engagementsverklaring
Arendonk engageert zich voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
We onderschrijven dat wij, als lokale bestuurders, de verantwoordelijkheid dragen om duurzame ontwikkeling op
ons grondgebied te verwezenlijken. Deze verantwoordelijkheid delen we wereldwijd: overal hebben we dezelfde
plicht, al kan de lokale context voor actie wezenlijk verschillen. Duurzame ontwikkeling omvat overal ter wereld
economische, ecologische en sociale aspecten.
We verwelkomen, als politieke vertegenwoordigers van lokale besturen wereldwijd, de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals for Sustainable Development). Na een wereldwijd participatief
consultatieproces engageerden 193 landen zich op 27 september 2015 in de schoot van de Verenigde Naties om deze
internationale agenda te verwezenlijken. De huidige mondiale uitdagingen vragen steeds meer om lokale acties
binnen een interdependente wereld. We zijn er ons van bewust dat deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen één
geheel vormen en een ondeelbaar antwoord bieden op de mondiale uitdagingen.
We reflecteren daarom over de rol die lokale besturen wereldwijd (kunnen) spelen bij de verwezenlijking van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en benadrukken dat een sterk uitgewerkt lokaal mondiaal beleid (dat
internationale rechtvaardigheid nastreeft via verschillende actieterreinen) daarbij een belangrijke bijdrage kan
leveren.
We beseffen dat onze wereld momenteel nog verre van perfect is en dat ongelijkheid aan de grondslag ligt van
armoede en onrecht. Bovendien wordt de wereld almaar kleiner. Mondiale uitdagingen zijn onderling afhankelijk,
laten zich steeds meer voelen in plaatselijke gemeenschappen en daarom moeten we de systemen veranderen.
We ijveren voor solidariteit en verbondenheid tussen volkeren als basishouding. Voor ons betekent duurzame
ontwikkeling dat iedereen dezelfde rechten en opportuniteiten moet krijgen, nu, maar ook in de toekomst. Tegelijk
willen we de draagkracht van de aarde niet onomkeerbaar in gevaar brengen.
We onderschrijven het belang van deze doelen als de inclusieve en universele agenda voor duurzame en integrale
ontwikkelingsprocessen tot en met 2030. Om deze mondiale doelen te realiseren, ontplooien we lokale acties.
We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen wereldwijd een cruciale en gelijkaardige rol spelen in plaatselijke
processen van duurzame ontwikkeling. Als het overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, hebben we de
democratische legitimiteit om hier een lokaal beleid voor te ontwikkelen. Deze nabijheid van bestuur plaatst de lokale
overheden in de ideale positie om adequaat en efficiënt in te spelen op wat de bevolking op ons grondgebied nodig
heeft. We promoten in deze context de internationale erkenning van onze territoriale rol in deze universele agenda
tot 2030.
We zijn blij dat de specifieke rol van steden en gemeenten in duurzame ontwikkeling erkend wordt in de formulering
van het elfde doel (SDG 11: inclusieve, veilige, weerbare en duurzame steden en lokale gemeenschappen). Dit
duurzame doel is op het lijf geschreven van de steden en gemeenten wereldwijd.
We erkennen dat we als lokale overheden wereldwijd bondgenootschappen moeten aangaan. We zijn ervan
overtuigd dat een effectieve duurzame ontwikkeling enkel door samenwerking mogelijk is. In eerste instantie
betekent dit onderlinge samenwerking, binnen intergemeentelijke verbanden en lerende netwerken regionaal,
nationaal én internationaal. Dit omvat ook op intra‐gemeentelijk vlak een sector‐overschrijdende visie die een
transversale, integrale én multidisciplinaire aanpak vergt. Via internationale samenwerking zien we veel potentieel
in het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen collega‐ambtenaren en politici.
We erkennen verder dat alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zonder uitzondering raken aan
(deel)aspecten van onze lokale bevoegdheden, gaande van armoedebestrijding, via welzijn en gendergelijkheid voor
jong en oud, over lokale economie, onderwijs, en consumptie tot energie en klimaatbeleid. Als lokale overheden
hebben we vele van deze thema's al opgenomen. We beseffen evenzeer dat we gedurende de komende vijftien jaar
verdere stappen kunnen zetten om hier een extra inspanning voor te leveren.
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We roepen op tot een lokale vertaling van deze globale doelstellingen, aangepast aan eenieders lokale context. Deze
duurzame doelen zijn zo fundamenteel dat het perspectief van de lokale overheden niet kan en mag ontbreken. De
lokale focus vanuit gemeentelijk perspectief is ons inziens onontbeerlijk voor het bereiken van deze universele
agenda in 2030.
We onderzoeken het potentieel van deze doelen als een belangrijke kapstok om een coherent gemeentelijk beleid
voor duurzame ontwikkeling uit te tekenen. Door lokale beleidscoherentie te voeren, zijn we een voorbeeld voor
onze burgers die we individueel en collectief sensibiliseren en aanzetten tot actie. We engageren ons tot het
opnemen en vertalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ons gemeentelijk beleid en beperken ons niet
enkel tot intentieverklaringen, maar willen dit ook effectief meten, opvolgen en bijsturen waar nodig.
We hanteren ook een specifieke regierol naar de andere actoren op ons grondgebied. In eerste instantie richten we
ons op het maatschappelijk middenveld en de private sector. We zijn ervan overtuigd dat participatie van de burgers
(al dan niet georganiseerd) aan het gemeentelijke beleid een belangrijke voorwaarde vormt voor goed lokaal bestuur.
Gemeenten kunnen zowel het maatschappelijke middenveld als de private sector helpen meer duurzaam bewust te
worden. We zijn ervan overtuigd dat lokale overheden voortrekkers kunnen zijn om een multi‐stakeholder aanpak
voor duurzame ontwikkeling toe te passen.
We verzoeken de centrale overheden specifiek om ons als lokale besturen actief te betrekken bij de plannen en
verwezenlijkingen in het kader van deze universele ontwikkelingsagenda op nationaal en regionaal vlak, zowel
rechtstreeks als via de nationale organisaties van lokale besturen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mogen
niet enkel benaderd worden vanuit een nationaal of regionaal perspectief. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat
we dit – als lokale overheid ‐ niet alleen kunnen bereiken en dat dit enkel lukt via een goed en evenwichtig samenspel
tussen de verschillende overheidsniveaus. Het subsidiariteitsbeginsel hanteren we als een fundamenteel principe.
We vragen dat de centrale overheidsinstanties de middelen, die gepaard gaan met onze bevoegdheden, garanderen
of blijven garanderen zodat de lokale besturen hun cruciale bijdrage tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
kunnen realiseren. Dit vragen we niet enkel voor onze lokale bevoegdheden maar is evenzeer van toepassing op het
laatst geformuleerde doel voor duurzame internationale partnerschappen tussen lokale besturen wereldwijd.
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Bijlage 2 :Ondersteunde Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs):
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen:
Amendement op het 'huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad' - Goedkeuring
AFGEKEURD

Tussenkomsten
Tom Claessen kondigt aan dat de volgende voorstellen van hun fractie zullen worden opgehangen aan
die 17 doelstellingen. Het gaat dus verder dan zonne-energie, duurzaamheid, klimaat enz. Zijn fractie
vindt inspraak en participatie van burgers belangrijk. Het wordt vooraf ingediend bij de voorzitter van
de raad, waarna het kan afgetoetst worden op relevantie, gemeentelijke bevoegdheid en of het of het
algemene zaken betreft dan wel persoonlijke zaken.
Benny Maes stelt dat zijn fractie het voorstel toejuicht. Burgerparticipatie is belangrijk. Hij vraagt naar
het standpunt inzake leeftijd.
Tom Claessen antwoordt dat hij het wil open trekken naar alle leeftijden.
De burgemeester vindt het aangewezen dat er bij rapportering naar de gemeenteraad gemotiveerd
wordt indien de vraag als onontvankelijk wordt beoordeeld.
Tom Claessen vindt dat een goede suggestie.
De voorzitter van de gemeenteraad is minder enthousiast over het voorstel. Wie wil participeren, moet
eigenlijk deelnemen. In de gemeenteraad zijn er 23 sprekers. De toehoorders mogen niets zeggen. De
gemeenteraad is niet de ideale plaats voor participatie van de burgers. Participeren staat voor actief
deelnemen, samen een denkproces opstarten, overleggen, luisteren, en uiteindelijk een besluit
nemen. In het voorstel staat dat een burger een vraag komt stellen en dat een raadslid eventueel een
kort antwoord mag geven. Ten derde, het is niet efficiënt. De vraag moet tien dagen op voorhand
gesteld worden. Je moet weten aan wie je de vraag moet stellen. De vraag moet zeven dagen voor de
raadszitting bekend gemaakt worden. Dan moet de ontvankelijkheid nog beoordeeld worden. Nadien
kan de vraag pas gesteld worden.
Hij vraagt of het dan niet eenvoudiger is dat een burger een e-mail stuurt naar een raadslid en vraagt
of er overleg mogelijk is. Bovendien, er gebeuren al veel zaken op het vlak van participatie. Hij geeft
het voorbeeld van het buurt budget om te zorgen voor meer cohesie in de buurt. Dat is echte
participatie. Het logo dat onder de vraag is geplaatst, klopt ook niet helemaal.
Joan Wijnen vraagt wie er zal optreden als ‘scheidsrechter’. Wat mag er wel en niet gevraagd worden?
De raadsleden zijn inderdaad bereikbaar per e-mail. Er zijn ook de adviesraden.
Tom Claessen antwoordt dat de rol van ‘scheidsrechter’ is weggelegd voor de voorzitter van de raad.
Des te meer kanalen voor inspraak en participatie, des te beter. Het is inderdaad niet zo efficiënt. We
staan open voor suggesties om de efficiëntie te verhogen. De raad is het forum waar er over vragen
kan gediscussieerd worden op een genuanceerde wijze.
De voorzitter vindt het te geforceerd en te gekunsteld. Wie als vraagsteller een vraag stelt en een half
of beknopt antwoord krijgt, voelt dat niet aan als participatie maar als frustratie.
Volgens Gunther Hendrickx moet je het zien als een aanvullend instrument. Het heeft een
meerwaarde dat we die vraag als raadsleden allemaal horen.
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De burgemeester vindt het geen goed voorstel en gelooft in politici die onder de mensen staan, die
aanspreekbaar zijn en die luisteren naar ideeën en suggesties. In de voorbereiding van de opmaak
van het meerjarenplan 2020-2025 zal er een participatietraject worden opgestart waarbij de burgers
worden betrokken om te reflecteren.
Er is de omgevingsanalyse en het politiek beleidsplan. Zes jaar geleden hebben we dat ook zo gedaan.
Ook dit jaar gaan we dat zo doen. Er zijn ook adviesraden waar burgers adviezen kunnen geven en
suggesties kunnen doen. Er zijn ideeën om de kleinste kinderen ook een forum te geven. Er worden
allerhande zaken gedaan om burgers te betrekken bij het beleid. Hij ziet niet de objectieve
meerwaarde van dat vragenkwartiertje. Hij vreest dat het snel zal verworden tot een show van
bepaalde mensen of dat men in opdracht van een politieke partij vragen komt stellen. Ze kunnen
beter ons als raadsleden of de algemeen directeur aanspreken.
Benny Maes ziet er wel de meerwaarde van. Het biedt burgers een forum om vragen te stellen. Er zijn
mensen die geëngageerd zijn maar niet in de politiek stappen. Er is nood aan spelregels om het
correct te laten verlopen.
De burgemeester zegt dat er mogelijkheden zijn in het decreet om als burger zaken officieel te
agenderen op een raadszitting.
Benny Maes stelt dat het iets moeilijker is voor een burger dan een vraag stellen tijdens een
vragenkwartiertje.
Tom Claessen vraagt wat de ‘minwaarde’ is.
Volgens Gunther Hendrickx kunnen we het proberen.
Het kan zijn dat het een stille dood sterft.
De voorzitter stelt dat als het geen meerwaarde heeft, het dan niet aan de orde is.

Motivatie
Aanleiding en context
De vraag van de burger om mee betrokken te worden bij het bestuur, wordt opgepikt door alle
politieke partijen. In tal van communicaties ‐ uitgestuurd door alle partijen uit het politieke spectrum ‐
stellen zij dat ze in de toekomst de burger meer willen laten participeren aan het bestuur.
Argumentatie
Met dit voorstel willen we als fractie sp.a‐Groen de bevolking dichter bij het bestuur en beleid
betrekken. Daarom stellen we voor om in de toekomst, vanaf de volgende gemeenteraad, een
vragenronde voor de burger in te richten.
Tijdens deze vragenronde kunnen de inwoners vragen stellen aan de gemeenteraad. Een ad hoc
antwoord kunnen we niet beloven, de complexiteit van de vragen vereist in een aantal gevallen dat
we ons zelf eerst verder informeren. Wel engageren we ons om op alle vragen een duidelijk antwoord
te formuleren uiterlijk tegen de eerstvolgende gemeenteraad.
De vragenronde is bedoeld om vragen te stellen en kan niet aangegrepen worden om kritiek te uiten
op bestuursdaden, besluiten van het college of de gemeenteraad. De algemeen directeur en de
voorzitter van de gemeenteraad zien hierop toe.

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 5 stem(men) voor: Tom Claessen; Davy Cools; Gunther Hendrickx; Benny Maes; Karolien Verbeek
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- 18 stem(men) tegen: Rob Blockx; Luc Bouwen; Alek Dom; Marina Gys; Kristof Hendrickx; An
Hermans; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter Spapen; Jef Van Steenbergen;
Bianca Verachtert; Kenny Viskens; Mariska Vogels; Boud Westhof; Joannes Wijnen; Michiel Wils

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot aanvulling van het huishoudelijk reglement gemeenteraad Arendonk
zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 13 mei 2013 met de opname van artikel 45 dat het
spreekrecht voor inwoners als volgt regelt:
Art. 45

§ 1. Doel.
Na afloop van de reguliere agenda organiseert de gemeenteraad een vragenkwartiertje voor de
inwoners van de gemeente.

§ 2. Tijdstip.
De openbare zitting van de gemeenteraad eindigt met de vraagstelling van het vragenkwartiertje.
Indien niet alle vragen behandeld zijn binnen dit kwartier worden de resterende vragen bij voorrang
behandeld in het vragenkwartiertje tijdens de volgende gemeenteraadszitting, op voorwaarde dat de
betrokken vraagsteller(s) aanwezig is (zijn).

§ 3. Vraagsteller.
De vraagsteller dient op de datum van de raadszitting ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters
van de gemeente. Hij dient persoonlijk aanwezig te zijn op het vragenkwartiertje.

§ 4. Procedure.
De duidelijk en zo bondig mogelijk geformuleerde vragen dienen schriftelijk of per email te worden
bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad, minstens tien dagen vóór de gemeenteraadszitting.
De vraagsteller vermeldt zijn identiteit en adres en vermeldt aan welk raadslid de vraag gericht is. Per
zitting kan elke inwoner maximum twee vragen indienen.
De vraagsteller kan ten allen tijde zijn vraag intrekken, in welk geval de vraag zonder verder gevolg
wordt geklasseerd.

§ 5. Bekendmaking.
De gemeenteraad wordt door toedoen van de Algemeen Directeur uiterlijk zeven werkdagen
voorafgaand aan de dag van de gemeenteraadszitting op de hoogte gebracht van de gestelde vraag
of vragen.

§ 6. Inhoud van de vraag.
De vragen mogen enkel betrekking hebben op materies die tot de gemeentelijke bevoegdheid
behoren. Tevens mogen de vragen geen persoonlijke aanvallen of beledigingen inhouden, niet over
louter statistische gegevens handelen en geen persoonsgebonden materies (die steeds een
behandeling in geheime zitting kennen) aanraken.

§ 7. Ontvankelijkheid van de vraag.
De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag. Wordt een vraag onontvankelijk
verklaard, dan stelt de algemeen directeur de indiener daarvan binnen de vijf werkdagen op de
hoogte met vermelding van de reden van onontvankelijkheid. Onontvankelijk verklaarde vragen
worden geregistreerd en ter kennisgeving toegevoegd aan de mededelingen voor de raadsleden.
Inzagerecht moet toelaten om een overzicht te krijgen van alle gestelde vragen en de inhoud ervan.

§ 8. Vraagstelling.
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De vragen worden chronologisch behandeld, volgens het tijdstip van de indiening. De voorzitter
verleent daartoe het woord aan de respectievelijke vraagsteller(s). Indien dezelfde vraag werd
ingediend, wordt het woord verleend aan de eerste indiener. De vraagsteller geeft voorlezing van zijn
ingediende vraag, eventueel met een beperkte verduidelijking die moet voldoen aan de bepalingen
van § 6. De spreektijd per vraag wordt in principe beperkt tot 5 minuten – dit is drie minuten voor de
vraagstelling en twee minuten voor het antwoord. Na de vraag wordt het woord verleend aan het
raadslid aan wie de vraag is gericht. Vragen met betrekking tot hetzelfde thema of dossier kunnen
worden gebundeld, waarbij de voorziene tijd wordt gerespecteerd.

§ 9. Antwoord.
Het raadslid aan wie de vraag is gericht, kan de gestelde vraag zelf beantwoorden of het antwoord
laten geven door een ander raadslid naar zijn keuze, mits dat raadslid daarmee akkoord gaat. Het
antwoord zal kort en bondig zijn. Het raadslid heeft tevens het recht het antwoord in beraad te
houden teneinde informatie in te winnen of overleg te plegen omtrent de gestelde vraag. In dit geval
zal de vraag schriftelijk beantwoord worden door het raadslid, via de Algemeen Directeur, binnen de
30 dagen na de zitting. Dit zal eveneens gebeuren indien het ondervraagde raadslid niet aanwezig is
op het vragenkwartiertje. Van dit schriftelijk antwoord wordt beknopt mededeling gegeven in het
vragenkwartiertje dat de volgende gemeenteraadszitting afsluit.

§ 10. Publicatie.
De vragen en antwoorden worden beknopt genotuleerd in het verslag van de gemeenteraad en
bevatten minstens de essentie van de vraag en het antwoord.
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Tussenkomsten
*Gunther Hendrickx vraagt waarom de vragenlijst betrekkelijk de installatie van twee windmolens in
de Poederstraat niet werd weerhouden als toegevoegd dagordepunt.
De algemeen directeur verwijst naar het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Het betreft een resem vragen. Het is geen ‘toegelicht voorstel van besluit’.
Het beantwoordt dus niet aan de definitie van een toegevoegd dagordepunt.
De voorzitter stelt dat de vragen uiteraard kunnen gesteld worden.
Gunther Hendrickx verwijst naar de hoorzitting van 27 januari 2019 waarbij het project werd
voorgesteld. De shift van traditionele energie naar hernieuwbare energie wordt toegejuicht. Er zijn wel
een aantal vragen en bemerkingen.
De burgemeester vraagt hoe zijn fractie staat tegenover het dossier.
Gunther Hendrickx antwoordt dat zijn fractie positief staat tegenover het dossier. Anderzijds zien zij
een aantal kansen onbenut: enerzijds het advies van de gecoro en anderzijds ook de participatie. Hij
wil daar in de toekomst een kader voor uitwerken.
De burgemeester schetst de procedure. Gedurende dertig dagen moet er een openbaar onderzoek
gevoerd worden. Twintig dagen na het onderzoek moet het college een advies verlenen aan de
provincie. De provincie beslist. In dat tijdsbestek lukt het niet meer om de gecoro samen te roepen.
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Gunther Hendrickx stelt dat hij als waarnemend lid van de gecoro dossiers heeft zien passeren voor
het bouwen van appartementsblokken die binnen de week geagendeerd werden. Dat had in dit
concrete dossier ook gekund.
De burgemeester stelt dat het niet is gebeurd maar dat de leden van de gecoro wel werden
uitgenodigd op de informatievergadering. Ook in vorige dossiers met betrekking tot windmolens werd
de gecoro niet gevraagd om advies. U heeft ons herinnerd aan een afsprakennota van 2009. De
nieuwe gecoro zou dit moeten herbevestigen en de aandacht erop moeten vestigen dat dit wel
gebeurt. Mocht het toch nog mogelijk zijn om een gecoro samen te roepen, zullen we dat doen voor
21 februari 2019, de datum waarop het college van burgemeester en schepenen advies moet
verlenen.
Wat de participatie betreft, hebben we als bestuur in 2018 Kelvin Solution - een studiebureau - onder
de arm genomen om een soort van haalbaarheidsstudie te doen rond burgerparticipatie en het
opstarten van een coöperatie in de gemeente, eventueel in samenwerking met de gemeente Ravels.
In Ravels kan men geen windmolens plaatsen omwille van de aanwezigheid van een militair vliegveld.
Men denkt wel aan zonne-energie. In onze gemeente zijn er mogelijkheden om iets rond wind te
doen. We zijn aan het onderzoeken of er met warmtenetten iets kan gedaan worden.
Misschien kunnen we met gebundelde krachten iets doen vanuit de twee gemeenten. We zouden
misschien burgerparticipatie kunnen opstarten betrekkelijk hernieuwbare energie voor en door
burgers.
Die opdracht loopt. Hopelijk is er kortelings meer info.
Het probleem is dat er thans heel wat coöperaties bestaan die opgezet zijn door de
projectontwikkelaars van windmolens zelf. We willen de afhankelijkheid vermijden.
Er zijn ook nog een aantal anderen zoals Campina energie en ecopower. Ook daar investeer je in de
coöperaties en investeer je niet in lokale hernieuwbare energie. Ze kunnen in die coöperaties beslissen
om bv. ergens in het buitenland een waterkrachtcentrale te gaan ontwikkelen. Daar heb je dus geen
vat op.
Wat heeft de gemeente al gedaan om maximale return te krijgen in dit concrete dossier?
We hebben die nota voorgelegd aan het bedrijf maar het bedrijf stond er weigerachtig tegenover.
Er gebeurt volgens het bedrijf al heel veel voor onze gemeenschap en de verenigingen.
De burgemeester stelt dat hij een voorstel wil doen inzake participatie met de raadsleden.
Misschien met een afgevaardigde per fractie naar de firma gaan en de nota met hen bespreken.
Zij bekijken de participatie als een financieel onderwerp. Ze hebben die financiële middelen niet nodig
om hun project financieel haalbaar te maken. Zij gaan die windmolens gebruiken voor eigen energie.
Het is dus twijfelachtig of er veel winsten gaan zijn. Deelname in de winst is dan ook niet aan de orde.
Tom Claessen bevestigt dat het bedrijf al veel doet voor Arendonk.
De burgemeester stelt dat de projectontwikkelaar van windmolens return hebben geleverd naar de
gemeente. Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot een vast bedrag per windmolen.
Bij toekomstige projecten is het de bedoeling dat we zouden werken via burgercoöperaties en zelfs via
de investeringscommunale IKA.
Tom Claessen vraagt of dat er in de vorige projecten een terugvloei is geweest naar de gemeente.
De burgemeester antwoordt dat er een vast bedrag is per windmolen voor de gemeente en voor de
grondeigenaars.
Tom Claessen vraagt of dat dit ook zo is in dit project.
De burgemeester antwoordt dat er in dit project op dat vlak niets werd afgesproken.
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Joan Wijnen stelt dat dit in de presentatie ook aan bod is gekomen. Er wordt veel energie verbruikt.
Voor het bedrijf is het opportuun om in de hernieuwbare energie in te stappen. Hij vraagt of er
bezwaarschriften zijn.
De burgemeester stelt dat er een aangepaste inplanting zou zijn.
Gunther Hendrickx vraagt, als dat niet zo zou zijn, dat dat dan mee opgenomen wordt in het te
formuleren advies.
De burgemeester stelt dat er vier bezwaarschriften werden ingediend. In het dossier EDF Luminus
waren er meer dan 1 000 bezwaarschriften. Wil dat zeggen dat er voor dit dossier een groter
draagvlak is bij de Arendonkse bevolking? Het bedrijf heeft zonnepanelen geplaatst op haar
gebouwen. Ze doen ook aan warmterecuperatie op de site. Dit is dan de volgende logische stap. De
bezwaren moeten uiteraard inhoudelijk bekeken worden.
Joan Wijnen stelt dat de firma enorm wijs is of enorm leep. Je moet het verhaal kunnen ‘verkopen’.
Eén windmolen wordt voorzien op de site van Ravago. De andere wordt voorzien buiten de site.
Hij heeft de indruk dat veel mensen er zich bij neergelegd hebben. Het is een hele grote speler qua
tewerkstelling en een grote sponsor voor verenigingen. Er wonen niet veel burgers in de buurt.
Tijdens de infovergadering werd een emailadres verspreid om vragen te stellen. Er werd niet
geantwoord op zijn vraag. Hij heeft een technische fiche opgevraagd. Hij wilde weten hoeveel dB er
bij de bron werd geproduceerd, en niet op 500 m afstand. Er is ook de problematiek van de
windrichting.
De burgemeester stelt dat er tijdens de infovergadering kaarten werden getoond met betrekking tot
de gecumuleerde decibels - dus rekening houdend met de vijf windmolens die er al staan- en met
betrekking tot de slagschaduw. We nodigen voor de infovergadering burgers uit over een ruimere
afstand dan wettelijk verplicht. Bovendien moet het college van burgemeester en schepenen als
adviesinstantie die bezwaarschriften behandelen en overmaken aan de deputatie.
Joan Wijnen stelt dat hij tot driemaal toe mails heeft gestuurd naar wind@ravago.be om een
technische fiche te bekomen om zicht te hebben op het aantal dB’s dat geproduceerd wordt.
De burgemeester stelt dat dit e-mailadres ook effectief moet werken. We staan zelf ook achter het
dossier. We begrijpen de aanvraag van het bedrijf en de inplanting. Er staan op 250 m van de grens
ook al 5 windmolens in Nederland.
Gunther Hendrickx stelt dat hij graag participeert aan het dossier dat wordt voorbereid samen met
Kelvin Solutions.
Tom Claessen vraagt of het geplande overleg impact zal hebben op het advies dat zal uitgebracht
worden door het college van burgemeester en schepenen.
De burgemeester antwoordt dat hij dat niet weet. Hij wil wel zo snel mogelijk een overleg. Het is de
bedoeling dat vanuit elke fractie een persoon deelneemt aan het gesprek met het bedrijf.
Joan Wijnen stelt dat de voorzitter van de gecoro een sleutelfiguur is bij het bedrijf.
Gunther Hendrickx stelt dat hij dit minder relevant vindt en dat dat kan opgelost worden. Dat is niet
het punt. We kunnen met het bedrijf gaan praten maar het is een kwestie van goodwill. Naar de
toekomst toe, moeten we nadenken over hoe we het een en ander kunnen formaliseren.
De burgemeester stelt dat dit ook in de vorige dossiers niet afdwingbaar was.
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Gunther Hendrickx stelt dat de VLAREM wetgeving van toepassing is en dat het uiteindelijk de
vergunningverlenende overheid, de provincie, is die beslist.
*Tom Claessen stelt dat de toegevoegde dagorde niet werd verstuurd naar de pers.
De algemeen directeur antwoordt dat hij dit zal laten nakijken en dat dit zeker niet de bedoeling was.
*Gunther Hendrickx vraagt wat de timing is inzake de samenstelling van de adviesraden, commissies
en dergelijke.
De voorzitter stelt dat dit vanaf volgende maand aan de orde is. De algemeen directeur stelt dat
alsdan de agenda van de gemeenteraad en de OCMW-raad langer zal zijn dan vandaag.
*Joan Wijnen verwijst naar de zitting van het schepencollege van 10 januari 2019 betrekkelijk de brief
van horeca Arendonk. Hij vindt dat ze een punt hebben. Er zijn zaken die de gemeente in beheer
heeft die oneigenlijke concurrentie zijn voor de horeca in Arendonk. Hij verwijst naar de recente
geluidsoverlast in parochiecentrum Voorheide. Hij vraagt of er een overleg is gepland en zo ja,
wanneer.
De burgemeester antwoordt dat het overleg eerstdaags doorgaat.
Als er een nieuwe eigenaar of exploitant is van een horecazaak, zoals bijvoorbeeld bij
parochiecentrum Voorheide, dan is er een overleg, samen met de politie om goede afspraken te
maken.
Er wordt controle gedaan van de zaal, er wordt gemeld wat de capaciteit is. Hij hoopt dat toestanden
zoals eind vorig jaar in parochiecentrum Voorheide kunnen vermeden worden.
Volgens Joan Wijnen speelt ook het effect van de sociale media. Vrij snel kan een grote groep
kandidaat-fuivers bereikt worden, met alle gevolgen van dien.
Joke Segers stelt dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Het jeugdhuis heeft als taak om
de jeugd daar te verzamelen. Een consumptie kost er minder, zowel een gewoon pintje als een glas
Duvel. Vanuit de jeugdraad wordt het afgeraden om als jongere ‘in de Duvel te vliegen’ in het
weekend. De prijzen worden gelijk getrokken met de prijzen van de jeugdhuizen in de omliggende
gemeenten. Een glas Duvel zal in de toekomst 2,50 EUR kosten.
Joan Wijnen vindt dat de horeca moet beschermd worden.
*Joan Wijnen verwijst naar de e-mails van een bepaalde persoon overgemaakt aan alle raadsleden.
De burgemeester en de voorzitter adviseren om het punt i.v.m. DIFTAR in besloten zitting te
behandelen. Er mag kritiek geformuleerd worden op DIFTAR maar het is niet gepast om een
persoonlijk verhaal te vertellen.
De burgemeester stelt dat betrokkene vindt dat hij geen DIFTAR moet betalen want hij geeft
zogezegd geen restafval mee. Dat kan per definitie niet. Ofwel doe je het afval ergens anders naartoe
en dan ben je in overtreding, ofwel heb je restafval.
Tom Claessen vraagt of betrokkene op zijn vraag een antwoord heeft gekregen.
De algemeen directeur antwoordt dat er herhaaldelijk op zijn vragen werd geantwoord. Ook IOK heeft
dat gedaan en gemeld dat zij niet meer antwoorden. Als we het punt ten gronde willen behandelen,
moeten we het verdagen naar de besloten zitting.
Gunther Hendrickx stelt dat het niet duidelijk was of hij al een antwoord had gekregen.
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De algemeen directeur stelt dat we intern binnen de administratie hebben afgesproken om finaal nog
een keer kort te antwoorden. Dat antwoord kunnen we jullie eventueel bezorgen.
Het werd aan betrokkene al zeer omstandig uit de doeken gedaan. Ergens houdt het op.
*Benny Maes geeft een compliment aan de diensten die de wegen sneeuwvrij gemaakt hebben.
Hij vraagt of de industrie en de Heirbaan in het strooiplan werden opgenomen. Verdient dat nog
bijzondere aandacht?
Luc Bouwen antwoordt dat er geen extra aandacht nodig is. Ze zijn inderdaad opgenomen in het
gepubliceerde strooiplan. We hebben die dag dat het sneeuwde ‘s morgens toevallig panne gehad aan
onze strooiwagen. De reparatie heeft een paar uur geduurd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de
industrie en de Heirbaan later op de dag werden aangepakt.
*Benny Maes stelt dat er een klacht is binnengekomen die hem zorgen baart. Het betreft de
dienstverlening van de dienst ruimtelijke ordening in bepaalde dossiers.
Er waren herhaaldelijk telefoontjes, mails, bezoeken geweest aan de dienst waar geen gehoor aan
werd gegeven. Men heeft geen reactie gekregen totdat er werd aangeklopt bij de algemeen directeur.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat men lang moet wachten als men een vraag stelt en vervolgens
bij de algemeen directeur moet aankloppen om dan van de dienst antwoord te krijgen. Heeft dit te
maken met een overbelasting van de dienst? Worden er acties ondernomen om de dienstverlening te
verbeteren?
De burgemeester antwoordt dat hij niet weet over welke specifiek dossier het gaat. Hij geeft aan dat
er in 2018 twee dossiers waren waarin burgers heel snel advies wensten omwille van een afspraak bij
de notaris. Onze diensten hebben bepaalde termijnen die zij moeten volgen. Dat wordt nauwgezet
opgevolgd. Het was in december 2018. Het had te maken met de vakantiedagen en de feestdagen
maar dat mag geen excuus zijn.
Benny Maes stelt dat het een dossier betreft dat in januari 2019 werd opgestart. Het is een algemene
bezorgdheid.
Kenny Viskens stelt dat hij tijdens de maand januari 2019 met elke medewerker van de dienst
grondgebiedszaken een gesprek heeft gehad. Dat wordt verder opgevolgd.
*Benny Maes verwijst naar de infovergadering die er is geweest over het fietspad naar Oud-Turnhout.
Hier en daar was er wel wat commotie over het aantal meters dat men van de voortuin moet afgeven.
Heeft de gemeente hierover signalen opgevangen?
Werden er diensten gecontacteerd met bepaalde vragen of bezorgdheden?
Luc Bouwen antwoordt dat de infovergadering voorlopig enkel ging over de onteigeningsprocedure.
De leiding werd genomen door AWV die de gronden wil verwerven. Er zijn al een aantal burgers
plannen komen inkijken in het gemeentehuis. De vragen zijn meestal dezelfde. Het gaat over de
breedte van de percelen en over de opritten. De burgers die langs zijn geweest, worden
geïnformeerd. De problematiek is klaarblijkelijk anders in Arendonk dan in Oud-Turnhout. De reactie
van burgers in Oud-Turnhout heeft hem in zekere zin verrast. Het einde van de procedure is nog niet
meteen in zicht.
De planning is gekend. AWV heeft budgetten gespreid over twee jaar. In 2019 wordt er gestart. Begin
2021 hoopt men alle gronden te hebben verworven. Als het niet minnelijk kan, kan het nog langer
duren. De tegenstand is vooral te vinden in Oud-Turnhout.
Gunther Hendrickx vraagt of er op De Daries grondinnamen worden gedaan.
Luc Bouwen antwoordt dat er conform de plannen een verschil is tussen de ‘centrumzone’ en de
‘buurtzone’. De ‘centrumzone’ begint vanaf de versmalling ter hoogte van de Hogepedestraat. Vanaf
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daar wordt het voor Arendonk een aanliggend fietspad. We hebben als gemeente al heel wat stroken
in eigendom. De onteigeningen vallen daar dus wel mee. Wat het verdere verloop betreft, is het beeld
hetzelfde als in Oud-Turnhout: een vrije bermstrook, een gracht en het fietspad.
*Davy Cools stelt dat hij enkele vragen heeft bezorgd aan schepen Kenny Viskens in verband met de
site van het gemeenschapsonderwijs in De Maaskens.
Hij maakt zich al jaren zorgen over die site. Er is sprake van verloedering, verwaarlozing, vandalisme,
gevaar voor de leerlingen en voor de omgeving. De site is verkocht. Aan wie? Heeft de
projectontwikkelaar een tipje van de sluier opgelicht over de plannen?
Kenny Viskens antwoordt dat het inderdaad een projectontwikkelaar is. Eind 2015 heeft de gemeente
een stedenbouwkundig attest afgeleverd. Het ging toen over zeven woningen, vier
meergezinswoningen in een typische verkaveling.
De scholengemeenschap is er toen de markt mee op gegaan.
Het werd openbaar te koop aangeboden. De projectontwikkelaar heeft het gekocht.
Thans zijn er architecten voorontwerpen aan het maken.
Er zijn twee afspraken gemaakt met de gemeente ter bespreking.
Davy Cools vraagt of er al geweten is wanneer de afbraakwerken worden gestart. De gebouwen
bevatten heel veel asbest. Hij wil vermijden dat asbestdeeltjes vrijkomen in de lucht.
De burgemeester geeft, ter info, mee dat er ter plaatse oefeningen zijn geweest zijn door de politie.
Wellicht gaat de brandweer er ook nog oefenen. We hebben er geen zicht op wanneer de
afbraakwerken zullen gebeuren. Er staat een grote houten schutting rondom. We zullen die vraag
stellen met het oog op een snelle afbraak van het pand. Voor het overige zal er nog een project
moeten doorlopen worden, ondermeer via de gecoro.
Davy Cools stelt dat de site gelegen is in het centrum van Arendonk. De lokalen zijn totaal
verwaarloosd.
De burgemeester stelt dat er dient te worden gekeken naar het gemeenschapsonderwijs en niet naar
de gemeente. Het gemeenschapsonderwijs heeft de site jaren verwaarloosd en geen actie
ondernomen.

11 februari 2019 21:40De voorzitter schorst de zitting
11 februari 2019 21:49De voorzitter opent de besloten zitting
11 februari 2019 21:54De voorzitter sluit de zitting
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