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GEMEENTERAAD 18 FEBRUARI  2014 – BEKNOPT VERSLAG 
 
Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 21 januari 2014. 
GOEDGEKEURD  
 
Punt 2. Algemeen bestuur   
Goedkeuring inrichting stembureaus in rusthuizen bij de verkiezingen van 25 mei 2014.   
De inrichting van de Vlaamse verkiezingen wordt geregeld door de wet van 16 juli 1993. Wat betreft het 
aantal en de plaats van de stemlokalen wordt verwezen naar de wetgeving met betrekking op de federale 
en Europese verkiezingen. De inrichting van de federale en Europese verkiezingen wordt geregeld door  
het Kieswetboek (12 april 1894  aangepast). In het bijzonder regelt het art. 91 het aantal en de plaats van 
de stemlokalen. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de provinciegouverneur die echter de instemming 
van het college van burgemeester en schepenen dient te bekomen. 
Er zijn dus geen juridische bezwaren om voor elk niveau van verkiezingen een stemlokaal in een 
zorgcentrum of dienstencentrum te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen speelt hier 
een sleutelrol. 
De vergrijzing is een vaststaand gegeven. De ouderen (>60) worden een steeds groter deel van de 
bevolking van Vlaanderen. Hun aantal steeg de laatste 10 jaar met iets meer dan 200.000 tot een totaal 
van 1,5 miljoen. Hun relatief aandeel in de bevolking groeide hierdoor van 22% tot 25%. De 75plussers 
nemen 64% hiervan voor hun rekening. 
Het is echter belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen. 
De ouderen, met name zij die in een rusthuis verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De 
mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de 
ouderen echter afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom 
willen zijn. Het is dus belangrijk dat de senioren zelfstandig en onafhankelijk kunnen deelnemen aan de 
verkiezingen en dat de stembureaus en stemhokjes toegankelijk zijn ook voor gehandicapten. 
In verschillende steden en gemeenten werden de laatste 5 jaar stembureaus opgericht in woonzorgcentra 
en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat hier wordt ingespeeld op een reële 
vraag. De gemeente Anzegem wil deze weg ook inslaan. Daarom wordt voorgesteld om voor de 
komende verkiezingen een stembureau in te richten in de rusthuizen Ter Berk (Anzegem) en Wielant 
(Ingooigem). 
Advies seniorenraad 22 januari 2014. 
GOEDGEKEURD  
 
Punt 3. Openbare Werken 
Verkaveling Weggevoerdenlaan-Klaverstraat 

 Goedkeuren tracé van de wegenis.  

 Goedkeuren plan. 
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De aanleg van de nieuwe verkaveling omvat nagenoeg geen nieuwe wegenis, behalve de aanleg van 
een pijpenkop. De wegenis van deze pijpenkop wordt aangelegd in betonstraatstenen. Het tracé voorziet 
ook plaats voor de aanleg van een voetpad. Dit zal aangelegd worden na realisatie van de woningen 
volgens onderrichtingen van het college van burgemeester en schepenen. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Sport. 
Vaststellen tarieven sportlessenreeksen 2014. 
De sportinitiatieven voorzien in 2014 voor verschillende doelgroepen van Anzegem zijn dezelfde als deze 
in 2013. 
De voorgestelde  retributies (die dezelfde zijn als voor 2013) zijn kostendekkend en ze werden 
vergeleken met het deelnamegeld dat voor analoge activiteiten gevraagd wordt in andere gemeenten. 
Het advies van de leden van de algemene vergadering van de sportraad werd destijds op 20 november 
2012 schriftelijk ingewonnen bij de leden. Er werden geen bezwaren ingediend tegen de vooropgestelde 
datum van 1 december 2012. De raad van bestuur van de sportraad gaf op 16 december 2013  opnieuw 
gunstig advies. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 5. Politie en Verkeer. 
Vaststellen politieverordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen n.a.v. verkiezingscampagne 
voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees parlement, de federale kamer en de regionale 
parlementen op 25 mei 2014.  
Met het oog op een rustig en ordentelijk verloop van de verkiezingscampagne (gelijktijdige verkiezingen 
van het Europees parlement, de federale kamer en de regionale parlementen op 25 mei 2014) worden, 
naar analogie met de vorige verkiezingscampagnes, politiemaatregelen voorgesteld. Deze maatregelen 
reglementeren o.a. het aanplakken van kiespropaganda, het gebruik van voertuigen en spandoeken voor 
kiespropaganda en het voeren van auditieve propaganda. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 6. Mededelingen 
Mededeling i.v.m. dossier RioP 
 
Punt 7. Punten van Raadsleden. 
7.1. Vraag naar het standpunt van het College inzake het woonproject op de Bekaertsite, na 
kennisname van de petitie van omwonenden tegen de dreigende overbevolking.  
BESPREKING – GEEN STEMMING 
 
7.2. Vraag naar waarborgen voor de aanleg van de voetpaden in de verkaveling Priester 
Daensstraat. 
BESPREKING – GEEN STEMMING 
 
7.3. A. Voorstel tot verwijdering van de berken langs de gehele Landergemstraat en vervanging 
door nieuwe bomen zoals voorzien in het Beeld-Kwaliteitsplan. 
B. Voorstel tot inrichting van een beperkte en zeer tijdelijke simulatie van een haag aan beide 
kanten van het deel van de Landergemstraat tussen de kruispunten met de Kerkstraat en de 
Buyckstraat. 
BESPREKING – GEEN STEMMING 
 
7.4. Vraag tot aanwijzing door het College van de artikelen in het contract tussen de gemeente 
en RioP die erop wijzen 
a) dat de vergoeding van circa 825.000 euro die de gemeente kreeg voor de overdracht van haar 
rioleringsstelsel aan de Watergroep kan opgevat worden als een” lening” of een “voorschot” op 
één of ander bedrag, en niet als de prijs voor de overdracht van het rioleringsstelsel 
b) dat de individuele rekening die RioP voor Anzegem bijhoudt,  geen gewone som van alle 
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ontvangsten en uitgaven voor rekening van het Anzegems rioleringssysteem is die zich na de 
rioleringsoverdracht voordoen. 
BESPREKING – GEEN STEMMING 

 
MONDELINGE VRAGEN 
a) Vraag i.v.m. werf bouw appartement Vichteplaats/N36: verwijderen publiciteit op de rasters/ 

verplaatsen bestelwagens onderaannemers/vrijhouden fietspad (geen materiaal). 
b) Vraag inzake verwittigen ophaler oud papier strekkende tot vermijden rondwaaiend papier en karton 

bij papierophalingen langs kleine wegen. 

Behandeling in besloten zitting wordt bevolen. 

 
c) Bouwovertreding dhr Delrue: vraag naar de ondernomen stappen door de  burgemeester. 

GESLOTEN ZITTING- GEHEIME STEMMING 
 
Punt 8. Vrijwillige Gemeentelijke Brandweergroep 
Aanvaarding ontslag effectief brandweerman met onmiddellijke ingang. 
HET ONTSLAG VAN EEN  BRANDWEERMAN-VRIJWILLIGER  WORDT MET INGANG VAN HEDEN 
AANVAARD 
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