Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst aan de heer Alain Triest, schepen van
lokale economie, betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden voor
“winterterrassen” in Groot-Ninove
Volgende motivering wordt door de heer Stijn Vander Elst zijn interpellatie vermeld:
“De voorbije weken werd ik aangesproken door verschillende horeca uitbaters met vragen over hoe
ze hun uitgebreide zomerterrassen ook na de zomermaanden op één of andere manier zouden
kunnen in stand houden. Immers, een inperking van hun capaciteit binnen omwille van de covid 19
maatregelen zoals social distancing, kon tot nu toe in bepaalde mate gecompenseerd worden door
uitbreiding van de capaciteit buiten door ruimere terrassen mogelijk te maken. Een geslaagd
initiatief waar ik de schepen en het stadsbestuur wil voor danken.
Echter, nu de komende maanden het herfst- en nadien winterweer hun intrede zullen doen, valt te
vrezen dat dergelijke uitgebreide terrasruimtes niet langer soelaas zullen bieden. Verschillende
horeca uitbaters die me hebben aangesproken spelen met het idee om een overdekt terras te
realiseren, sommigen willen een tent plaatsen, dit alles al dan niet in combinatie met
verwarmingstoestellen. Kortom, men denkt na hoe men eigenlijk een aangenaam winterterras kan
realiseren en men hoopt dan ook dat de ruimere capaciteit die men nu gekregen heeft toch kan
behouden blijven. Anders vreest men een serieuze negatieve impact op de inkomsten en bijgevolg
ook de leefbaarheid.
Tegelijkertijd is er natuurlijk ook een bekommernis over de praktische kant: is er een vergunning
nodig voor het plaatsen van een tent of overdekking? Welke zijn de voorwaarden op vlak van
inname openbaar domein? Hoe een kakafonie vermijden van allerhande tentjes, overkappingen of
luifels? Een zekere uniformiteit lijkt wel wenselijk, uiteraard met respect voor de horecazaken die
vandaag al geïnvesteerd hebben in/beschikken over een overdekt/verwarmd terras.
Horeca Vlaanderen roept de steden en gemeenten alvast op om soepel om te gaan met aanvragen
voor winterterrassen.
Ik had de schepen dan ook volgende vragen willen stellen:

1) Zal u overleg plegen met de lokale horeca om na te gaan welke voorstellen en vragen zij
hebben voor “winterterrassen”? Misschien kan opnieuw een bevraging uitgestuurd worden?
2) Bent u bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van
overkappingen of tenten en het behoud van (een aantal) uitgebreide terrasruimten? En of
zoiets op een vrij uniforme wijze mogelijk is?
3) Wil u nagaan of er ondersteuning kan geboden worden op vlak van materiaal en inrichting?
Zijn er bepaalde procedures en vergunningen die men vlotter zou kunnen laten verlopen om
dit mogelijk te maken?”

AP2. Interpellatie van raadslid Michel Casteur over de dienst toerisme
Volgende motivering wordt door de heer Michel Casteur in zijn interpellatie vermeld:
“Sinds maart 2017 is de dienst toerisme gehuisvest in de hospitaalkerk.
Bij de verhuis werd verzekerd dat er op relatief korte termijn een oplossing zou gevonden worden
voor de sociale kruidenier die in de aangrenzende lokalen gevestigd is. Tot nu toe is hieraan geen
oplossing gegeven, in tegendeel, het kleine vergaderlokaal waarover de VVV kon beschikken, is nu
volgestouwd met paletten met etenswaren enz.
Mijnheer de voorzitter,
Hierbij leg ik het voorstel op tafel dat, tegen het einde 2020 de sociale kruidenier in een andere
locatie wordt ondergebracht en leg dit voorstel ter stemming voor aan de collega’s van de
gemeenteraad.”

AP3. Interpellatie van raadslid Karolien de Roose over de opslagplaats van de
stadsdiensten tussen de Dendermeersen en de Fabriekstraat
Volgende motivering wordt door mevrouw Karolien De Roose in haar interpellatie vermeld:
“De opslagplaats van de stadsdiensten tussen de Dendermeersen en de Fabriekstraat, al jaren een
doorn in het oog van de buurtbewoners maar ook van de vele wandelaars en fietsers die hier
dagelijks voorbijkomen, heeft de voorbije maanden de nodige aandacht gekregen vanuit N-VA
Ninove.
Hierbij volgende concrete vragen:
*In het antwoord op mijn schriftelijke vraag van begin juni stelde u dat eerstdaags een
milieuvergunning zou worden aangevraagd. Intussen is gebleken dat dit nog steeds niet het geval
was eind augustus. Waarom werd er niet onmiddellijk een milieuvergunning aangevraagd in juni?
*Waarom schreef u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag dat er geen vergunning was voor
het terrein en meldde u een week later aan Ninofmedia dat er geen inbreuken zijn vastgesteld?
*Waarom werd niet tijdig geantwoord op de aanmaning van de omgevingsinspectie?
*Welke afvalstoffen mochten er niet liggen?
*Welke afvalstoffen werden hier recent gedumpt en waar zijn deze afvalstoffen ondertussen
naartoe gebracht?
*Bevinden de afvalstoffen zich intussen op een terrein dat voldoet aan alle voorwaarden en
vergunningen?”

AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van parkeren betreffende
de inrichting van Shop & Go plaatsen in de Pamelstraat te Ninove
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:
“Reeds meermaals (sinds 2018) interpelleerde ik de bevoegde schepen aangaande de inrichting
van Shop & Go plaatsen in de Pamelstraat te Ninove, schuinover Bakkerij Kathy. Dit dossier ging
worden opgenomen samen met een aantal andere straten in de Ninoofse binnenstad, waar meer
Shop & Go plaatsen opportuun zijn.
Omdat er een probleem was met de aanlevering van de parkeersensoren kon de parking nog niet
worden ingericht. Als oplossing werd toen een tijdelijke maatregel voorgesteld om op een
alternatieve manier, bvb door het plaatsen van borden dat er tijdelijk met de parkeerkaart een half
uur gratis kon worden geparkeerd.
Intussen werd de parking nog niet ingericht.
Hierover heb ik volgende vragen:
-

Wanneer wordt de geplande Shop & Go strook eindelijk voorzien?

-

Waarom werd er nog geen werk gemaakt van een alternatieve parkeerstrook door middel
van gebruik van de parkeerschijf?

-

Wanneer en hoe is men van plan om de dramatische parkeersituatie aan te pakken?”

AP5. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de aankoop van perceel 0330K6 in de
Sint-Pietersstraat te Meerbeke
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:
“In 2016 en 2017 interpelleerde collega Gerd Rassaerts u reeds over het ontbreken van verlichting
op het perceel 0330K6 gelegen aan de Sint-Pietersstraat en de Elsbeekstraat.
U verklaarde in 2016 en 2017 al dat er snel werk ging gemaakt worden van die verlichting op dat
perceel. Het inrichten van het gebied kon vanaf het ogenblik dat het perceel werd aangekocht,
waarvoor u de nodige stappen ging zetten.
U erkende die bewuste gemeenteraad ook de hoge parkeerdruk in de Sint-Pietersstraat. Een
oplossing voor de hoge parkeerdruk, zou kunnen opgevangen worden door een deel van het
betreffende perceel in te richten als parking.
Hierover heb ik volgende vragen:
-

Wat is de stand van zaken betreffende de aankoop van dat perceel?

-

Hoe plant de schepen de parkeerproblematiek in de straat op te vangen?

-

Welke plannen heeft de schepen met het betreffende perceel?”

AP6. Voorstel van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van verkeer betreffende de
toekenning van terrasruimte in de Gemeentehuisstraat te Meerbeke
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar voorstel vermeld:
“Deze zomer kon de Ninoofse horeca gebruik maken van extra terrasruimte ten gevolge van de
coronamaatregelen. Deze extra terrasruimte is goed onthaald, bij zowel de klanten als de uitbaters
van horeca gelegenheden.
In de Gemeentehuisstraat te Meerbeke, meer bepaald aan de café’s Tuup en ’t Oud wit huis, en
aan het restaurant daar gelegen, werden de terrassen eind augustus opnieuw weggehaald.
Momenteel bevindt het terras zich aan de overkant van de straat, op de parking. Helaas is de
momenteel gecreëerde situatie niet steeds even veilig. Bovendien neemt ze ook een aantal
parkeerplaatsen in beslag.
Daarom wens ik het voorstel te doen om permanent de terrasruimte te voorzien langs de kant van
de horecazaken, en niet op de parking daar rechtover. Zodat alle gebruikers steeds, winter en
zomer op een veilige manier gebruik kunnen maken van het terras.”

AP7. Interpellatie van raadslid Sanne Plancke over het onderhoud en de oplevering van
het middenplein Lietersberg te Denderwindeke
Volgende motivering wordt door mevrouw Sanne Plancke in haar interpellatie vermeld:
“Graag had ik bijkomende informatie gekregen naar aanleiding van de antwoorden op mijn
schriftelijke vraag dd. 4 augustus 2020.
1) Werden er reeds gesprekken gevoerd betreffende de oplevering van het middenplein en de
voetpaden met immo Danneels?
2) Hebben jullie een duidelijk zicht wanneer jullie deze willen opnemen in het openbaar
domein?
3) Waarom worden vragen, gericht aan de technische dienst, niet automatisch door
gecommuniceerd aan de dienst openbare werken en moet dit d.m.v. een navraging
gebeuren?
4) Waarom wordt er niets gedaan met vragen van burgers en worden deze genegeerd zoals
jullie bevestigen op mijn schriftelijke vraag?”

