Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot snoeien van de bomen in de
Madeliefjesweg
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:
“Motivatie:
De bewoners van de appartementen (Aalstersesteenweg 128) die grenzen aan de Madeliefjesweg
klagen al geruime tijd over overlast veroorzaakt door onvoldoende gesnoeide bomen. De bomen
reiken tot aan de dakgoot van het appartement op de derde verdieping, waardoor betrokkenen
absoluut verstoken blijven van zonlicht op het terras en waarbij de dakgoten verstopt raken door
afvallende bladeren.
Op de derde verdieping woont een bedlegerig persoon (Alzheimer). Het enige waarvan de man nog
zou kunnen genieten is een beetje zonlicht en zijn terras. De hoogte van de bomen zorgen ervoor
dat zelfs dit beetje comfort hem niet langer is gegund. Ik stelde hieromtrent reeds een schriftelijke
vraag. Het antwoord was ontgoochelend, vooral voor de bewoners. Geen greintje menselijkheid
kon men hier bespeuren. Ook in het verleden waren de bomen een groot probleem in de
Madeliefjesweg. In 2002 werd er reeds beslist door het CBS (op de zitting van 12 september 2002)
om de sparren die overlast berokkenden door overhangende takken te vervangen door
naaldbomen.
Ik vraag dan ook aan alle collega’s om de starre bureaucratische houding teug te draaien en te
kiezen voor een menselijke oplossing die de overlast voor de bewoners wegneemt en dus wordt
overgegaan tot de aanplanting van laagstammige bomen, en op korte termijn een degelijke
snoeibeurt van de desbetreffende bomen.”

AP2. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot het uitbreiden van de wekelijkse markt
tot 50 kramen met voorrang voor Ninoofse marktkramers
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:
“Motivatie:
Het is onbegrijpelijk dat de Ninoofse markt beperkt tot 40 kramen. Dit leidt niet alleen tot
inkomstenverlies bij de marktkramers, het heeft ook zijn effect op het aantal toegelaten
marktbezoekers.
Daarom stel ik voor dat:
1) De Ninoofse markt wordt uitgebreid tot de door de Veiligheidsraad toegestane 50 kramen;
2) Dat alle Ninoofse marktkramers bevraagd worden of ze wekelijks op de Ninoofse markt
wensen te staan;
3) Dat alle Ninoofse marktkramers die positief antwoorden aan vaste plaats krijgen op de
Ninoofse markt;
4) Dat de overige plaatsen opgevuld worden met de andere marktkamers die over een
abonnement beschikken. Zij kunnen in een beurtrol aanwezig zijn op de Ninoofse markt.”

AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de huisnummers van het Niniacomplex
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:
“Motivatie:
Het politiereglement bepaalt dat “iedere gebruiker, en bij ontstentenis eigenaar, van een
gebouw is verplicht het door de stad toegewezen huisnummer aan te brengen en ervoor
te zorgen dat dit nummer te allen tijde duidelijk leesbaar is vanaf de openbare weg.”
Een deel van de huisnummers van de Centrumlaan-Kaardeloodstraat en Vuurkruiserstraat zijn niet
zichtbaar van op de openbare weg. Het gaat om 83 appartementen. Er is een bewoner die onrust
veroorzaakt en dreigt gasboetes te laten innen.
Daarom stel ik voor dat de stad bordjes voorziet, zoals men dat bijvoorbeeld ook gedaan heeft in
de Armand De Riemaeckerstraat, zodat hulpdiensten, pakjesbezorgers, enz… weten langs welke
weg men de bewuste appartementen kan bereiken.
Het is absoluut not done dat één bewoner cavalier seul speelt. Ik ga ervan uit dat er geen GASboetes worden opgelegd vooraleer er een globale oplossing is voor dit probleem.”

AP4. Toegelicht voorstel van beslissing van raadslid Karolien De Roose ter aanvulling
van een goedgekeurd retributiereglement van 28/05/2020 (diftar-systeem).
Volgende motivering wordt door mevrouw Karolien De Roose in haar voorstel tot beslissing
vermeld:
“Toegelicht voorstel van beslissing
Overwegende het nieuw retributiereglement i.v.m. het globaal Diftar-systeem, de verkoop van
composteermateriaal en het gebruik van het containerpark zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 28 mei 2020;
Overwegende dat in het nieuw retributiereglement, ondanks de vele vragen vanuit de
gemeenteraad, geen enkele sociale aanpassing of korting werd opgenomen;
wordt het volgende voorstel van beslissing voorgelegd ter aanvulling van het goedgekeurde
retributiereglement van 28 mei 2020
SOCIALE KORTINGEN DIFTAR
Artikel 1
De stad Ninove keert een toelage uit:
1. aan de referentiepersonen die geconfronteerd worden met een tijdelijke of permanente
verhoging van hun hoeveelheid restafval als gevolg van de hieronder vastgelegde situaties
2. aan de referentiepersonen die een tijdelijke of permanente moeilijkheid hebben om de
uitgaven die voortvloeien uit het Diftar-project te dragen als gevolg van de hieronder
vastgelegde situaties.
Artikel 2 - Incontinentie
De stad Ninove verleent jaarlijks een toelage van 75 euro aan personen ingeschreven in de
gemeente, die lijden aan incontinentie en voldoen aan één van volgende voorwaarden:
• Hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het criterium
incontinentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het koninklijk besluit van 2 juni
1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De toelage wordt toegekend op
voorlegging van een attest van het ziekenfonds.
• Hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming van het
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (Voorheen Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een handicap, genoemd.) De toelage wordt toegekend op
voorlegging van de beslissing, van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap,
tot betaling van incontinentiemateriaal.
Artikel 3 - Medische redenen
De stad Ninove verleent jaarlijks een toelage van 20 euro aan personen ingeschreven in de
gemeente met een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met
blaarvorming en loslating opperhuid, …) andere dan bedoeld in artikel 2, die extra afval
veroorzaakt
na voorlegging van een attest van het ziekenfonds of van een medisch getuigschrift waarin
bevestigd
wordt dat betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt.
Artikel 4 - Kinderen
De stad Ninove verleent maximaal driemaal een toelage van 30 euro per jaar aan ieder gezin
ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage wordt
toegekend.
Artikel 5 - Verhoogde tegemoetkomingen RIZIV, HVKZ of DOSZ
De stad Ninove verleent jaarlijks een toelage van 10 euro aan de referentiepersoon van het gezin,
voor personen, die deel uitmaken van het gezin, ingeschreven zijn in Ninove en die op 1 januari
van het betreffende dienstjaar:

a) Via het RIZIV genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIZIV – sector 28).
b) Rechthebbenden op verhoogde tussenkomst in het kader van de gezondheidszorgen en gekend
bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ – sector 9).
c) Rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorg en
gekend bij de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid. (DOSZ – sector 20).
Artikel 6 - Onthaalouders
De stad Ninove verleent jaarlijks een toelage van 25 euro aan erkende onthaalouders aangesloten
bij een dienst voor onthaalouders met een vestiging in Ninove en die zijn ingestapt in het
Diftarproject.
Artikel 7 - Verenigingen
De stad Ninove verleent jaarlijks een toelage van 10 euro aan verenigingen met vestiging in
Ninove en die een eigen lokaal hebben binnen Ninove en die zijn ingestapt in het Diftar-project.
Artikel 8
De toelage bedoeld in artikel 2, 3, 4 en 5 zal aan de referentiepersoon toegekend worden als uit de
bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het toelagejaar in Ninove woont en aan de gestelde
voorwaarden voldoet.
De toelage bedoeld in artikel 2 en 3 zal toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde
attest voorlegt. Het attest hoeft slechts éénmalig en niet jaarlijks worden voorgelegd als een
geneesheer of ziekenfonds op het attest verklaart dat de aandoening onomkeerbaar is.
Indien het een minderjarige persoon betreft, zal de toelage toegekend worden aan de
referentiepersoon van het gezin waarvan hij/zij deel van uitmaakt.
De toelage bedoeld in artikel 6 zal toegekend worden op voorwaarde dat door de dienst voor
onthaalouders wordt aangetoond dat de erkende onthaalouder het volledige jaar als onthaalouder
actief is geweest.
Artikel 9
De gemeentelijke toelagen kunnen nooit méér bedragen dan 100 % van de ‘belasting per kilogram’
die jaarlijks betaald wordt voor het gewogen gewicht aan restafval dat werd aangeboden door de
referentiepersoon van het gezin waar de rechthebbende op de toelage deel van uit maakt.
Het gewogen gewicht wordt verkregen door het gewogen gewicht aan restafval dat werd opgehaald
tussen 1 januari en 30 juni voorafgaande aan de datum waarop de toelage wordt uitbetaald te
vermenigvuldigen met 2.
Artikel 10
De toelage wordt verrekend op de provisierekening van de referentiepersoon.”

AP5. Interpellatie van raadslid Annelies Van Den Neucker gericht aan de schepen van
cultuur Henri Evenepoel betreffende evenementen tijdens de zomerperiode
Volgende motivering wordt door mevrouw Annelies Van Den Neucker in haar interpellatie vermeld:
“Toelichting:
De coronacrisis heeft een ontzettend grote impact gehad op iedereen en niet in het minst op de
handelaars, horeca en evenementensector. Jaarlijks voorziet onze stad tijdens de zomer tal van
culturele initiatieven. Van het kevertreffen tot de autovrije zondag, van een optreden tijdens de
lokale kermissen tot de jaarmarkt, van de donderdagen tot Krasj, van de savooifeesten tot de
parkconcerten. En ga zo maar door. Kortom, er was steeds beleving voor iedereen. Je hoefde niet
op vakantie want elke dag was er wel iets te doen, hetzij via de activiteiten van de stad, hetzij
dankzij onze verenigingen en organisaties.
Het is heel duidelijk dat deze zomer er anders zal uitzien, maar dat betekent niet dat er geen
beleving kan zijn voor onze inwoners. Onze stad kruipt langzaam uit haar isolement, de terrasjes
mogen weer open en met het aangekondigde terrassenplan wordt het mogelijk om een deel van
het bruisend zomerse leven opnieuw in onze stad te doen bloeien.
Ik lees in het ministerieel besluit dat er vanaf 1 juli culturele evenementen mogen plaatsvinden
met maximum 200 toeschouwers en met zitplaatsen. Dit zou niet alleen goed zijn voor onze
inwoners, maar ook voor onze horeca en middenstand.
Vragen:
•

Wat zijn de plannen op het vlak van culturele evenementen deze zomer?

•

Gaan kleinschalige evenementen zoals de donderdagen kunnen doorgaan?

•

Worden er ook initiatieven genomen om culturele evenementen te organiseren in onze
dorpen?”

AP6. Interpellatie van raadslid Paul De Schepper aan de schepen van leefmilieu in
verband met de toegang tot het containerpark, nl. de maximum lengte van
voertuigen
Volgende motivering wordt door de heer Paul De Schepper in zijn interpellatie vermeld:
“Motivatie
Sinds het begin van de corona crisis, en de heropening van het containerpark, worden alle
voertuigen die langer zijn dan 8 m, niet meer toegelaten.
Het is de strikte toepassing van het reglement van 2006, dat tot voor de crisis met enige
soepelheid werd toegepast, en dat de voertuigen die iets langer waren, en die op de weegbrug
konden, werden toegelaten tot het containerpark.
Dit brengt veel gebruikers van het containerpark in de problemen, want
velen hebben
geinvesteerd in een trekhaak en een aanhanger, voornamelijk om met afval naar het containerpark
te kunnen gaan.
Daarom heb ik volgende vraag.
1 Wat was de motivatie om de tolerantie op de lengte van de voertuigen met de coronacrisis af te
schaffen?
2 Kan onze vertegenwoordiger in het directiecomité van ILVA voorstellen om het reglement aan te
passen, zodat de voertuigen toegelaten worden die binnen de grenzen vallen van de technische
mogelijkheden van de weeginstallatie. Voor Ninove betekent dat, dat voertuigen met een lengte
van +/- 9,7 m zouden kunnen toegelaten worden.”

