Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Stefaan Van Schepdael over de werkzaamheden in de
Minnenhofstraat
Volgende motivering wordt door de heer Stefaan van Schepdael in zijn interpellatie vermeld:
“Motivatie:
Op de gemeenteraad van donderdag 20 juni en 6 november heb ik enkele vragen gesteld in
verband met de geplande en niet uitgevoerde werkzaamheden in de Minnenhofstraat.
Daarom volgende vragen:
1: Wat is de stand van zaken van dit dossier?
2: Hebben de buurtbewoners een brief met uitleg gekregen van de werken in hun straat zoals
beloofd werd op de gemeenteraad.
3: Heeft de projectvergadering al plaats gevonden? Zo ja op wat is het resultaat hiervan?”

1

AP2. Interpellatie van raadslid Stefaan Van Schepdael over de werkzaamheden op
Rendestede
Volgende motivering wordt door de heer Stefaan Van Schepdael in zijn interpellatie vermeld:
“Motivatie:
Reeds van begin september 2019 (zie bijgevoegde foto) zijn er werkzaamheden bezig van de
watergroep. Na bijna 6 maanden zijn deze nog niet voltooid.
Daarom volgende vragen:
1: Wat is de stand van zaken van dit dossier?
2: Hoeveel duizenden liters water zijn er al verloren gelopen op de verschillende knelpunten en wat
stellen jullie voor als oplossing?
3: Wanneer plannen jullie een volledige vernieuwing van de straat?
4: Wanneer de plannen voor de vernieuwing van de straat er zouden zijn, zou er dan ook inspraak
komen van de buurtbewoners?”
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AP3. Voorstel van raadslid Dirk Verdoodt tot aanpassing van het retributiereglement op
het parkeren in een blauwe zone
Volgende motivering wordt door de heer Dirk Verdoodt in zijn voorstel vermeld:
“Motivatie:
Vanaf 1 januari 2020 werd, als gevolg van een voorstel van gemeenteraadslid Karolien De Roose,
het retributiereglement aangepast waardoor er geen kosten meer worden aangerekend voor een
eerste herinneringsbrief bij een retributie in betalende zones en de Shop&Go zones.
Wij hebben opgemerkt dat er een apart retributiereglement (het retributiereglement van 23 april
2015 op het parkeren in een blauwe zone) bestaat voor het parkeren in een blauwe zone waarbij
nog steeds € 1,50 aangerekend wordt bij een eerste herinneringsbrief.
Het lijkt ons billijk en rechtvaardig de aanpassing m.b.t. de herinneringskosten ook door te trekken
naar de blauwe zones.
Voorstel:
- Aanpassing van artikel 6 van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone van 23
april 2015 op volgende wijze:
- Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 0,00 kosten ten laste van
de wanbetaler verstuurd.
- Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.
- Indien de betaling uitblijft zal een laatste aanmaning met € 15,00 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.
- Aanpassing van artikel 7 op volgende wijze:
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
- Aanpassen van de webpagina parkeerbeleid van de stad Ninove zodat ze correcte en volledige
informatie aan de burger verschaft.
- Het doorgeven van deze informatie aan het parkeerbedrijf OPC zodat dit bedrijf deze informatie
correct kan aanbieden aan de informatie zoekende burger.“
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AP4. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose aan schepen A. Triest over de
inburgering van de stadsapp
Volgende motivering wordt door mevrouw Karolien De Roose in haar interpellatie vermeld:
“Op 15 december jongstleden stelde ik een schriftelijke vraag met betrekking tot de Stadsapp. Uit
het antwoord blijkt dat er nog zeer veel werk aan de winkel is om die app ingeburgerd te krijgen
bij de Ninoofse bevolking alsook ook bij de handelaars en de verenigingen.
Niet alleen voor de handelaars en de verenigingen zou de ontwikkeling van deze Stadsapp een
goede zaak zijn maar ook de stadsdiensten zouden er wél bij varen.
Helaas moet ik vaststellen dat het bij goede voornemens gebleven is. Uit het antwoord op mijn
schriftelijke vraag blijkt “dat er geen uitbreiding van de functies van de stadsapp gepland staan” en
dat “verdere initiatieven nog worden onderzocht”….
Tijdens de lancering van de Stadsapp is men ervan uitgegaan om de basis bij de handelaars en
verenigingen te leggen. Bij gebrek aan voldoende gebruikers heeft dit project geen kans op slagen.
Daarom moeten we omgekeerd te werk gaan en eerst op zoek gaan om zoveel mogelijk gebruikers
aan te trekken die zich registeren….
Op zaterdag 29 februari kennen we de winnaar van de openingsklassieker “Omloop het
Nieuwsblad”. Op diezelfde dag worden ook de Kinderprins en -prinses verkozen. Een dag die voor
een volkstoeloop zal zorgen én bijgevolg het geschikte moment zou kunnen betekenen om tevens
ook veel volk naar de Stadsapp te lokken.
Graag wil ik volgend voorstel aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen:
•

Opstarten van een wedstrijd (met betrekking tot zowel De Omloop als Kindercarnaval) op
de stadsapp die enkel kan gebruikt worden door geregistreerde en unieke gebruikers. (De
vraag en schiftingsvraag kunnen bijvoorbeeld opgesteld worden door de desbetreffende
organisatoren).

•

De stad reikt één of meerdere geschenkbonnen uit aan de winnaars van beide wedstrijden.
(Te verzilveren bij een Ninoofse handelaar)

•

De stad looft aan iedere 100ste geregistreerde deelnemer van beide wedstrijden een aantal
drankbonnen uit. (Te nuttigen in de Ninoofse Horeca)

•

Beide wedstrijden worden 12 uur vóór het startschot van ieder evenement afgesloten.

•

De stad zet een reclamecampagne op poten via affiches, flyers en sociale media.”
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