OPROEPING GEMEENTERAAD
26 mei 2020
Merelbeke, vrijdag 22 mei 2020

Geachte gemeenteraadsleden,
We hebben de eer u hierbij de aanvullende agendapunten toe te sturen voor de vergadering
van de gemeenteraad van 26 mei 2020 aansluitend op de raad voor maatschappelijk
welzijn in de raadzaal van het gemeentehuis van Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353,
9820 Merelbeke.
In opdracht
Voor de waarnemend algemeen
directeur, Kristof De Bel,
afwezig,
(collegebesluit 18/05/2020)

Michaël Pector

Bertrand Vrijens

Plaatsvervangend waarnemend
algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

AANVULLENDE AGENDA

Virtuele vergadering - in uitvoering van het besluit van de burgemeester van 11 mei 2020 in het
kader van maatregelen tegen COVID-19

Openbare vergadering
AP 1. Voorstel van beslissing door gemeenteraadslid Hendrik De Vis (N-VA) principieel uitspreken voor de aankoop of onteigening van een
bouwperceel gelegen in de Torrekensstraat, gekadastreerd onder vijfde
afdeling, sectie A, nummer 205N, voor het optimaal vrijwaren van het
landschapszicht ten opzichte van de beschermde motte van Munte en het
realiseren van een groene ruimte als erfgoed / ankerpunt in het project
Rodeland

Op 19 mei 2020 stuurde gemeenteraadslid Hendrik De Vis (N-VA) een voorstel en
bijhorende ontwerpbeslissing over hoger vermeld punt door om toe te voegen aan de
agenda en hierover een beslissing te nemen.

AP 2. Voorstel van beslissing door gemeenteraadslid Guido Mortier (N-VA) over
Motie naar aanleiding van de omgevingsvergunnings-aanvraag
(OMV_2020009221) ingediend door de NV Engie Electrabel, Simon
Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel voor de bouw en exploitatie van een
windturbine te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 801, kadastraal
gekend afdeling 8, sectie H, nr. 364G3 en afdeling 24, sectie B, nrs..
532F2, 532G2, 539N E en 539M
De NV Engie Electrabel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw
en exploitatie van een windturbine te Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 801. Het openbaar
onderzoek loopt van 30 april 2020 tot en met 29 mei 2020. Deze windturbine zal
geluidshinder en slagschaduw veroorzaken met negatieve gevolgen voor de gezondheid
van de omwonenden. Deze windturbine zal eveneens een negatieve impact hebben op de
rijke en kwetsbare fauna van het nabijgelegen Liedermeerspark en de Scheldevallei. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd een motie te willen goedkeuren waarbij aan de deputatie
van de provincie Oost-Vlaanderen gevraagd wordt om deze omgevingsvergunningsaanvraag niet in te willigen.

AP 3. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Gerda De Backer (Groen) over
zomerscholen voor de Merelbeekse leerlingen
De Coronacrisis weegt op de scholen. Leraren vinden zichzelf elke dag weer uit om aan de
soms dagelijks bijgestuurde normen te voldoen. Nu komt er ook de vraag naar
zomerscholen. Om de schooldirecties en leerkrachten te ontlasten lijkt het nuttig om,
samen met ondermeer de speelpleinwerking, een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod te
doen dat de schoolse competenties met de nodige ontspanning weet te vervlechten. Coole
en leerrijke themakampen die leerlingen kansen bieden en goesting geven, en dit niet
alleen op schoolse locaties maar ook bij de voetbalclub, de bibliotheek, de sportdienst of
het Cultureel Centrum. Kortom: heel wat mogelijkheden en oportuniteiten om met onze
diensten uit te werken.
−
Zal de gemeente een zomerschoolprojectaanvraag indienen? Zo neen, waarom niet?
Zo ja, in welke vorm?
−
Welke actoren worden hierbij betrokken, zowel bij de opmaak, de voorbereiding, als de
uitwerking ervan?

AP 4. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Rosine Van Gysegem (N-VA)
over de heropstart van de scholen op 15 mei
Schepen Van De Steene stuurde ons een aantal uitvoerige documenten over de
gedeeltelijke heropstart van de scholen. Wij willen de directie en de leerkrachten bedanken
voor hun inzet in deze moeilijke periode. Een grote pluim op hun hoed! Wel dachten wij dat
dit toch materie was om te behandelen in een commissie, zodat zowel het bestuur als de
oppositie constructief konden meewerken aan die heropstart. Wij konden dus ook geen
vragen, die we bij bepaalde punten hadden, formuleren. Vandaar onze vragen.
−
Is er al nagegaan of alle ouders (en kinderen) beschikken over een computer, zodat
alle kinderen bereikbaar zijn? Wat heeft de school ondernomen voor die leerlingen die
niet over een computer of internet beschikken?
−
Wordt er voor het afleveren van een getuigschrift basisonderwijs niet enkel gekeken
naar de resultaten van het 5de en 6de leerjaar?
−
Komen er bijkomende testen voor kinderen die op de rand zitten om dat getuigschrift
te behalen?
−
Hoeveel leerlingen komen er doorgaans naar de noodopvang?
−
Zullen ze in contact komen met de kinderen die op dit moment school lopen in de
toiletten, refter, speelplaats, ..?
−
Worden er faceshields ter beschikking gesteld aan alle leerkrachten? In de
preventiegids spreekt men over alternatieven die worden bekeken als de

−
−
−
−

mondmaskers praktisch moeilijk blijken. Wij denken hier vooral aan de noodzaak in
het 1ste en 2de leerjaar.
Zijn er leerkrachten/personeelsleden die verplicht moeten thuis blijven omdat ze tot
een risicogroep behoren? Zo ja, welke taak krijgen deze?
Overweegt het bestuur om zomerklassen te houden tijdens de vakantie voor kinderen
die dit nodig hebben? Zo ja, is daar al een plan voor uitgerold?
Zijn er bijsturingen nodig geweest bij de heropstart? Zo ja, welke?
Heeft het bestuur er zicht op hoe de opstart is verlopen in de andere basisscholen en
het technisch en beroepsonderwijs in het technisch atheneum te Merelbeke?

AP 5. Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Pieter Verstraete (Groen) over
de droogtecrisis
De droogte slaat weer toe. De droge zomer van 2019, volgend op een kurkdroog en
snikheet 2018 zorgde voor een enorme achterstand in de grondwaterstanden in Vlaanderen
nog voor de zomer moet beginnen. Vroeger dan ooit stellen de gouverneurs maatregelen in
om de natuur te beschermen. Mogelijks volgen er nog maatregelen om ook ons drinkwater
veilig te stellen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een nieuwe, historisch droge en
warme zomer. Een jaar na mijn vraag naar een stand van zaken inzake het lokaal
droogtebeleid lijkt het mij opportuun hier op terug te komen.
−
Welke maatregelen is het gemeentebestuur van plan te nemen om de gevolgen van de
droogte in te perken?
−
Welke beleidsmatige acties zal het gemeentebestuur nemen om structureel bij te
dragen aan de oplossingen voor de droogteproblematiek?
−
Nam de gemeente de droogteproblematiek op met Farys en wat waren de bevindingen
of afspraken die zijn gemaakt?

