Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Wassim Hassine aan de schepen van sport Marc
Torrekens over het installeren van een Barpark
Volgende motivering wordt door de heer Wassim Hassine in zijn interpellatie vermeld:
“Toelichting over een Barpark
1) Wat is het?
Het is een plek waar mensen aan streetworkout kunnen doen, een alternatieve vorm van fitness
2) Waarom is het goed?
Het is iets dat mensen bij elkaar brengt. Iedereen kan elkaar tips geven en het is ook goed voor in
de zomer. Binnen naar de fitness gaan is heel warm, dus is zo’n barpark een goed voorstel.
Manager van Outdoor Fitness Systems Stein Saelen zei dat het een gunstig effect heeft op het
sociale leven in een gemeente en dat de vraag ook steeds groter wordt.
De dichtstbijzijnde barparken in Ninove, bevinden zich in Brussel, Gent, Ronse, Lokeren en
Wetteren. Ik heb zelf samengezeten met enkele jongeren uit Ninove en zij zeiden dat, als zijn naar
een barpark willen gaan, dat ze altijd naar Lokeren of Gent gaan. Ninove zou met dit park een
goede zaak doen om die mensen in Ninove te houden!
De gemeente Hoeselt in Limburg heeft vorig jaar zelf een zo’n workout-park geplaatst in hun park.
De gemeente wil hiermee de lokale bevolking stimuleren om te sporten op een leuke manier.
Daarnaast is het nu ook mogelijk om workshops te geven zoals ze doen in grote steden.
De vraag rijst ook dat die barparken geen hangjongeren zal lokken. Integendeel: het zal jongeren
een omgeving bieden waar ze kunnen sporten en zichzelf elke keer zullen overtreffen met
oefeningen.
Ik heb het idee ook aangehaald op mijn pagina op Facebook. Daar heb ik het voorstel gedaan, na
het zitten met twee jongeren. Eentje uit Ninove en eentje uit Aalst. Daar heb ik in totaal 52
positieve reacties uit gekregen, niet enkel uit mijn kring, maar ook uit andere kringen. Het bericht
werd namelijk 16 keer gedeeld. Er hebben zelfs mensen uit Aalst gereageerd en gezegd dat ze
hiervoor naar Ninove zouden komen! Daarnaast zijn er ook die zeggen dat ze er al lang op
wachten. Dus ik denk dat het echt hoog tijd is om zo’n park te plaatsen. Het is ook goed voor de
mensen die geen abonnement voor fitness kunnen betalen.
Daarom mijn vragen aan de schepen van Sport:
-

Hoe staat u tegenover zulk barpark?

-

Wil u onderzoeken of en waar zulk barpark in Ninove kan worden geïnstalleerd?”

AP2. Met redenen omklede motie bij toepassing van artikel 4-§1 van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 17 december 2015
Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn motie vermeld:
“Toelichting
De deontologische code voor de lokale mandatarissen, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 27 maart 2014 voorziet in artikel 34 de oprichting van een “deontologische
commissie“, dewelke bestaat uit:

-

De voorzitter van de gemeenteraad of zijn (haar) vervanger
Een effectief en plaatsvervangend lid van elke fractie van de gemeenteraad

De deontologische code van het stadspersoneel voorziet in artikel 18 de oprichting van een
“evaluatiecommissie deontologische code“
Deze commissie bestaat uit:

-

6 personeelsleden
6 leden van de gemeenteraad

Elke fractie in de gemeenteraad heeft één mandaat in de evaluatiecommissie. De overige
mandaten worden verdeeld volgens het systeem D’ Hondt.
Gelet op de hernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op een aantal lopende dossiers, waarin mogelijks leden van het college, gemeenteraadsleden
en personeelsleden van de stad betrokken zijn;
Voorstel om bij toepassing van artikel 1, 3° en artikel 4-§1 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad volgende motie goed te keuren:
“De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester, bij hoogdringendheid en gelet op wat
voorafgaat, initiatief te nemen om de voormelde 2 deontologische commissies samen te stellen en
deze te agenderen op de raadszitting van uiterlijk 25 april 2019.“

AP3. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen bevoegd voor 'relaties met
besturen van de erediensten'
Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:
“Toelichting:
Mevrouw de schepen,
In bijlage gaan een aantal foto’s dewelke de erbarmelijke en onbegrijpelijk toestand van de gevels
van de Pastorij van Appelterre, eigendom van de kerkfabriek Sint Gertrudis, weergeven.
Op deze foto’s is duidelijk te zien dat er zich problemen voordoen ivm de zijdelings afvoer van
water vanaf het dak. Deze toestand lijkt eerder onwezenlijk, vooral door het feit dat men
momenteel nog altijd bezig is met de verdere restauratie van de pastorij.
Het kan het niet ontkend worden dat zowel de stad (via de dienst patrimonium), de kerkfabriek en
de aannemer(s) zichtbaar op de hoogte moeten zijn van deze situatie.
Inwoners van Appelterre en bezoekers van de kerk, dewelke bij het buitenkomen rechtstreeks
geconfronteerd worden met dit visueel spektakel stellen zich ernstige vragen inzake de opvolging
en verloop van dit dossier.
Vragen:
Wanneer werden de werken inzake het herbepleisteren van de gevel en de dakwerken uitgevoerd?
Welke zijn de betrokken aannemers en werd deze toestand reeds besproken tussen de
verschillende betrokken diensten?
Welke stappen en wanneer werden er ondernomen om de aannemers eventueel in gebreke te
stellen of is deze termijn (normaal 10 jaar) reeds verlopen?
Graag een korte maar bondige stand van zaken.”

AP4. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan het college van burgemeester en
schepenen inzake het vergunningenbeleid bij evenementen
Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:
“Toelichting
Ik kom terug op de niet goedgekeurde evenementen, dewelke onder het toeziend oog van de
schepen van evenementen oogluikend werden toegestaan tijdens de eindejaarsperiode 2018. Meer
bepaald de activiteiten door “Veaudeville“ georganiseerd in een niet vergunde hangar vooraan de
Mallaardstraat.
In eerste instantie beweerde de schepen van evenementen tijdens de gemeenteraad van 28
februari 2019 niet op de hoogte geweest te zijn van de geplande aanvragen/ evenementen. Dit
strookte echter niet met de waarheid. Schepen Torrekens was op 16 oktober 2018 aanwezig op het
college waar dit punt, naar aanleiding van een vraag van raadslid Rudy Corijn d.d. 2/10/2018,
werd besproken.
Nadien veranderde de schepen het geweer van schouder!
De dossiers werden niet op het college aangeboden of niet behandeld (letterlijk) “Doordat er
iemand langdurig ziek is geweest op de dienst evenementen en er meerdere zieken zijn geweest op
de dienst. Daardoor werden ze niet aangeboden en hebben we ze niet kunnen goedkeuren, werd er
nog aan toegevoegd“.
De burgemeester zag blijkbaar de bui al hangen en vergoelijkte onmiddellijk door te stellen dat “Dit
absoluut geen verwijt was naar de diensten. Dit zou trouwens oneerbiedig zijn tegenover de
mensen die daar werken. Met deze verklaring legt de burgemeester “weliswaar subtiel“ de
verantwoordelijkheid bij haar eigen schepen.
Vragen
Hoeveel personeelsleden (dewelke normaal instaan voor de behandeling van deze aanvragen)
namen gedurende periode 1 september 2018 en 31 december 2018 ziekteverlof?
Hoeveel dagen ziekteverlof werden er in totaal geregistreerd?”

AP5. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen bevoegd voor sport
aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB De Kleine Dender
Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:
“Toelichting
Via het raadsledenloket vernam ik dat binnen het kader van de werking van het AGB o.a.
vergaderingen zijn doorgegaan:
Op 18/12/2018:

raad van bestuur
Directiecomité

10:30 – 11:40
11:40 – 11:50

Op 21/01/2019: korte informele of formele vergadering van RVB of DC (mail 22 02 2019
ontvangen via raadsledenloket)
Ik verwijs ook naar de mail van donderdag 21 maart 2019 15:31 van de heer Serge Meeuws aan
de leden van de (nieuwe) raad van bestuur van het AGB De Kleine Dender, dewelke ik ter zitting
zal toelichten.
Vragen
-Hebben er tot op heden, behoudens voormelde vergaderingen, nog vergaderingen plaatsgevonden
van de RVB en/of DC? Zo ja, op welke dag en welk tijdstip?
-Op welke wijze en wanneer werden de betrokken leden van de RVB en/of DC uitgenodigd?
(Vriendelijk verzoek deze stukken voorafgaand aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen)
-Is de schepen de mening toegedaan dat de statuten en het huishoudelijk reglement van het AGB
werden gerespecteerd?
-Waarom werd de RVB, aangesteld in gemeenteraadszitting van 28/02/2019, nog niet
samengeroepen en wie diende hiervoor het initiatief te nemen?
-Tevens had ik graag ook het standpunt van het college vernomen ivm de mail van de heer
Meeuws van donderdag 22 maart 2019 om 15:31.”

