BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 22 APRIL 2008

DAGORDE
I.
001

ALGEMEEN BESTUUR
Inter-Media: algemene vergadering van dinsdag 19 mei 2008.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2007.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Toelichting bij de actualiteit inzake het dossier Interkabel/Telenet.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Hubar Elke aan als volmachtdrager en
schepen Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Aqua: algemene vergadering van dinsdag 20 mei 2008.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2007.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Toetreding nieuwe deelnemer.
6. Statutaire benoemingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager
en schepen Medart Gilbert als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Energa: algemene vergadering van dinsdag 27 mei 2008.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2007.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager
en schepen Scheepers Ingrid als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Limburg.net : jaarvergadering van woensdag 25 juni 2008.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1.
Welkom door de voorzitter
2.
Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3.
Jaarrekening 2007:
- Geconsolideerde cijfers
- Resultaat per afdeling
- Bestemming van het resultaat
4.
Jaarverslag en verslag van de commissarissen.
5.
Kwijting aan de bestuurders.
6.
Kwijting aan de commissarissen.
7.
Ontslag en benoeming van (een) bestuurder(s).
8.
Benoeming van een commissaris.
9.
Varia.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Medart Gilbert aan als volmachtdrager en
schepen Lismont Patrick als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging Plaatselijke
Groep Leader Haspengouw en aanduiding afgevaardigde.

In het kader van de Europese steunmaatregelen en concreet de gebiedsgerichte werking
vallend onder AS 4 werd door het Provinciaal Managementcomité een oproep tot de vorming
van plaatselijke groepen en de opmaak van ontwikkelingsplannen gelanceerd.
Hieruit is in het Leadergebied Haspengouw een stuurgroep of Plaatselijke Groep,
samengesteld uit actoren uit de publieke, socio-economische en culturele sector, gevormd.
De werkzaamheden van deze stuurgroep hebben geleid tot een ontwikkelingsplan voor het
Leadergebied Haspengouw.
Dit plan werd door het Provinciaal Managementcomité op 25 februari ll. goedgekeurd.
In het ontwikkelingsplan is omschreven dat als juridische structuur van de Plaatselijk Groep
gekozen wordt voor een interlokale vereniging, een juridisch samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht, en dat de provincie Limburg de rol van
administratief en financieel eindverantwoordelijke van de Plaatselijk Groep zal opnemen.
Teneinde de oprichting van de interlokale vereniging PG Leader Haspengouw te realiseren
werd een oprichtingsovereenkomst opgemaakt conform de regelgeving over de
intergemeentelijke samenwerking.
Conform het decreet zal er voor de algemene coördinatie van de interlokale vereniging een
beheerscomité worden opgericht. Dit beheerscomité zal de Plaatselijke Groep Leader
Haspengouw vormen waarin ondermeer één vertegenwoordiger van de gemeente dient te
zetelen.
De Raad besluit de voornoemde oprichtingsovereenkomst te bekrachtigen en aangezien de
burgemeester de voorbereidende vergaderingen opvolgde wordt de burgemeester als
afgevaardigde aangeduid.

II.
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FINANCIEN
Financiële rapportering op 31 maart 2008

De Raad neemt kennis van het financieel rapport van 31 maart 2008 omtrent de financiële
toestand van de gemeente, de uitvoering van de begroting en het verlenen van visums door de
ontvanger.
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Belasting op administratieve stukken
- wijziging

Door het schepencollege werden op 1 april 2008 het plannenregister en het register met alle
stedenbouwkundige vergunningen vastgelegd. Deze registers werden aan de bevoegde
diensten van ruimtelijke ordening overgemaakt.
Na publicatie van deze registers in het staatsblad kunnen uittreksels aangevraagd worden.
De gemeenteraad besluit hieromtrent volgende tarieven vast te leggen :
- uittreksel uit het plannenregister : € 20,00
- uittreksel uit het vergunningenregister : € 20,00
- stedenbouwkundig uittreksel (zijnde de twee vorige samen) : € 40,00.
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Lokaal pact

Op 1/2/2008 stelde de Vlaamse regering de definitieve versie van het lokaal pact met de
gemeenten vast.
Het pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse regering en de gemeente dat inhoudt dat
beide partijen zich engageren om de gemaakte afspraken uit te voeren.
De Vlaamse regering zal :
- overgaan tot overname van uitstaande leningsschulden van de gemeente voor het
bedrag van 787 900 € (100,00 €/inwoner op 31/12/2006)
- een verhoging van de aanvullende dotatie in het gemeentefonds toekennen ter
compensatie van de afgeschafte Elia-taks van € 20 694,73
- vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materiaal en outillage, 100%
compensatie van de door de gemeente gederfde onroerende voorheffing
- voor lage energiewoningen een vermindering van de onroerende voorheffing
toekennen gedurende 10 jaar, de gemeenten worden voor 100% gecompenseerd
- zal via Aquafin een groter aandeel van de kosten, verbonden aan de nog te leveren
rioleringsinspanningen, op zich nemen
De gemeente dient zich te verbinden tot het nemen van de volgende maatregelen :
- in 2009 geen nieuwe belasting invoeren, noch aanslagvoeten verhogen tov. 2008
- geen nieuwe forfaitaire gezinsbelasting invoeren tot en met 2012
- een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren door :
- op de gemeentelijke website een overzicht opnemen van alle
belastingsverordeningen samen met de volledige tekst
- nieuwe belastingen of verhogingen van belastingen ten laste van bedrijven
minstens 12 maanden voor het van kracht worden vastleggen
- het overzicht van alle belastingsverordeningen oplijsten volgens een vastgelegd
model
- de weblocatie van de volledige teksten aan het Agentschap Binnenlands Bestuur
bezorgen

Wat betreft de overdracht van de leningen zijn de volgende kosten ten laste van :
- de Vlaamse Overheid : - de af te lossen leningen
- de wederbeleggingsvergoeding tot 15 basispunten
- de gemeente : - de verlopen intresten op datum van overdracht (zoals voorzien in de
begroting)
- in voorkomend geval de wederbeleggingsvergoeding van boven de 15
basispunten, dit is nog niet voorzien in de begroting.
De gemeenteraad gaat akkoord om dit pact af te sluiten.
III.
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OPENBARE WERKEN
Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen in Gingelom (fase 3)
- vaststellen voorwaarden
- goedkeuring ontwerp en plannen

De raad keurt het bestek en de plannen voor het uitvoeren van een derde reeks
erosiebestrijdingsmaatregelen in Gingelom goed.
In dit ontwerp worden de volgende erosiebestrijdingsmaatregelen gepland:
- aanleg van een opvangbekkenje (aarden damconstructie) en grasbufferstroken ter
hoogte van de Landenstraat in Gingelom
- aanleg van een opvangbekkentje (aarden damconstructie) en grasbufferstroken ter
hoogte van de Statiestraat in Niel
- aanleg van een opvangbekkentje (aarden damconstructie) en grasbufferstroken ter
hoogte van de Kortijsstraat in Montenaken
- aanleg van een opvangbekkentje (aarden damconstructie) en grasbufferstroken ter
hoogte van het containerpark in Borlo
- aanleg van een opvangbekkentje (aarden damconstructie) en grasbufferstroken ter
hoogte van de Bredenakkerstraat in Mielen
De werken worden in totaal geraamd op 35.636,21 euro incl BTW waarvan circa 10 % ten
laste van de gemeente; het overige deel wordt voor 75 % gefinancierd door het ministerie van
Vlaamse Gemeenschap en voor circa 15 % door de provincie Limburg.
De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting 2008.
IV.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Leveren van aardgas voor de gemeentelijke gebouwen: mandatering
provinciebestuur van Limburg om als opdrachtgevend bestuur bij gunning en
uitvoering van de opdracht op te treden.

Het contract dat het provinciebestuur van Limburg namens verschillende participerende
gemeenten met Electrabel afsloot voor de levering van aardgas aan de gemeentelijke
gebouwen loopt op 31 december van dit jaar ten einde.
De gemeenteraad gaat akkoord om het provinciebestuur opnieuw te mandateren om namens
de gemeente bij de gunning en de uitvoering van de opdracht op te treden.
Tevens keurt de Raad het door het provinciebestuur opgemaakte bestek goed.
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Huur en plaatsing van containerklas voor ‘De Groeiboog Jeuk’

Door de toename van het aantal leerlingen in de vestigingsplaats Jeuk van de GBS De
Groeiboog en in afwachting van de uitbreiding van het schoolgebouw dringt de noodzaak tot
een bijkomend klaslokaal zich vanaf 1 september 2008 op.
De Raad keurt de voorwaarden goed voor de plaatsing in huur van een klascontainer voor de
huisvesting van een kleuterklas. Verwacht wordt dat deze container gehuurd dient te worden
tot 31 december 2009.
De kosten voor deze huur, inclusief de plaatsing en de weghaling, worden geraamd op €
8.670, incl.BTW. Het nodige krediet is beschikbaar op het artikel 721/126/01;
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Gemeentelijke basisschool De Kleurenboom - Montenaken - uitbreiding speelplaats:
goedkeuring ontwerp en lastenboek.

Door het steeds stijgend aantal leerlingen in deze gemeenteschool dringt zich een dringende
uitbreiding van de speelplaats op.
Deze uitbreiding situeert zich aan de bestaande speelplaats langs de Hannuitstraat. De
oppervlakte van de speelplaats zal middels deze ingreep uitgebreid worden met 246 m².
De kostprijs voor deze werken wordt geraamd om 29.998,88 EUR, excl.BTW..
De nodige kredieten worden bij begrotingswijziging voorzien.
De raad keurt het ontwerp en het lastenboek goed.
V.
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LEEFMILIEU
Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 voor het jaar 2008.

De samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 is intussen beëindigd met goed resultaat. De
gemeente Gingelom ontving voor 2005 en 2006 een volledige goedkeuring en de daarbij
horende subsidies. Voor 2007 is er pas een definitieve evaluatie tegen december 2008.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 dient nu ondertekend te worden. De
ondertekening dient jaarlijks te gebeuren en is dus ook jaarlijks herzienbaar.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 verschilt op velerlei punten van de
vorige. Zo wordt er bv. afgestapt van de 7 clusters. In plaats hiervan spreekt men nu van 10
thema’s die kunnen ingetekend worden op een basisniveau of een onderscheidingsniveau. Het
basisniveau komt nagenoeg overeen met het vroegere niveau 2. Bij het onderscheidingsniveau
wordt gewerkt met een puntensysteem en ligt de lat beduidend hoger.
Nieuw is de projectenenveloppe, waarbij elke gemeente voor een vooropgestelde subsidie
projectvoorstellen kan doen.
Het samenwerkingsverband Land & Water dient hiervoor een intergemeentelijk
subsidieproject in voor erosiebestrijdingsmaatregelen.
Het luik MINA-werkers werd bovendien uitgebreid. Daar waar er in de vorige overeenkomst
enkel MINA-werkers voor Vaste Stoffen en Natuur konden worden ingeschakeld, wordt dit
nu ook mogelijk voor o.a. mechanisch onkruidbeheer in het kader van het
pesticidenreductieplan.

De Raad besluit om de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 te ondertekenen voor:
- het basisniveau
- project erosiebestrijding
- project MINA-werkers
Subsidiemogelijkheden:
- basisniveau: € 21.000
- project erosiebestrijding: € 13.000
- project MINA-werkers: € 12.400/MINA-werker
De gemeentelijke adviesraad van milieu en natuur heeft hierover op 13 maart een gunstig
advies uitgebracht.
VI.
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PATRIMONIUM
Gratis grondverwerving wegzate deel Driehoekstraat te Buvingen: goedkeuring
voorwaarden.

Op 26 november 1996 trof de gemeenteraad een princiepsbeslissing betreffende de gratis
overname van een deel van de wegzate in de Driehoekstraat te Buvingen.
Er dienden overeenkomsten afgesloten te worden met vier aanpalende eigenaars teneinde de
situatie dat deze aanpalende eigenaars eveneens eigenaar waren van de wegzate van de
openbare weg te regulariseren.
Destijds kon met drie eigenaars een overeenkomst afgesloten worden. Met de vierde eigenaar
lukte dit tot op heden niet wegens onverdeeldheid.
Inmiddels veranderde het desbetreffende perceel van eigenaar en kan de regularisatie
gebeuren.
De Raad keurt de ontwerpakte waarbij het perceeltje met een oppervlakte van 1a09ca (deel
wegzate Driehoekstraat) gratis aan de gemeente overgedragen wordt goed.
VII.
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ONDERWIJS

Gemeentelijke Basisschool De Groeiboog - vacantverklaring van 38 lestijden in het
lager onderwijs.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 werd het lestijdenpakket door de gemeentelijke
basisschool De Groeiboog vastgesteld op 169 + 2 L.O. voor het lager onderwijs.
Op 15 april 2008 werden 231 lestijden aangewend voor de vastbenoemde onderwijzers.
De raad besluit 38 lestijden in het lager onderwijs vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Kleurenboom - vacantverklaring van 16 lestijden als
leerkracht rooms katholieke godsdienst.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 16 lestijden in het ambt van
leerkracht rooms katholieke godsdienst aan de basisschool De Kleurenboom vacant te
verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Groeiboog - vacantverklaring van 22 lestijden als
leerkracht rooms katholieke godsdienst.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 22 lestijden in het ambt van
leerkracht rooms katholieke godsdienst aan de basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Groeiboog - vacantverklaring van 2 lestijden als
leerkracht islamitische godsdienst.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 2 lestijden in het ambt van
leerkracht islamitische godsdienst aan de basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Kleurenboom - vacantverklaring van 8 uren (HSO)
als ICT-coordinator.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 8 uren (HSO) als ICT-coördinator
aan de basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Groeiboog - vacantverklaring van 9 uren (HSO) als
ICT-coordinator.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 9 uren (HSO) als ICT-coördinator
aan de basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Kleurenboom - vacantverklaring van 18 uren als
zorgcoordinator.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 18 uren als zorgcoördinator aan de
basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Groeiboog - vacantverklaring van 18 uren als
zorgcoordinator.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 18 uren als zorgcoördinator aan de
basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Kleurenboom - vacantverklaring van 7 uren (HSO)
als administratief medewerker.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 7 uren (HSO) als administratief
medewerker aan de basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Groeiboog- vacantverklaring van 2 uren (HOKT) als
administratief medewerker.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 2 uren (HOKT)) als administratief
medewerker aan de basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
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Gemeentelijke Basisschool De Groeiboog - vacantverklaring van 1 uur als
kinderverzorgster.

Op basis van de telling van 1 februari 2007 besluit de raad 1 uur als kinderverzorgster aan de
basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
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Gemeentelijke bibliotheek - Provinciaal Bibliotheeksysteem:
- aanpassing convenant.

De aanpassingen die van belang zijn voor onze bibliotheek:
- de gemeente moet in de toekomst (art 6 § 2 uit addendum d.d. 25/9/2005 ) geen jaarlijkse
bijdrage betalen, wel blijft een eventuele meerprijs voor de huur van het PBS-netwerk.
- goedkeuring van het provinciaal gebruikersreglement dat op 1 januari 2009 van toepassing
wordt in alle aangesloten PBS-bibliotheken. Tegen 1 januari 2009 moet ons huidig
dienstreglement vervangen worden door het provinciaal gebruikersreglement. Dit betekent
dat enkele items uit ons dienstreglement nog aangepast moeten worden:
Onderwerp
Retributiegeld (boete)
Voor alle materialen
Maningsbrief

Dienstreglement
0,10 €/week
(vervaldatum + 2 boetevrije dagen)
Gewoon: 0,50 €

Kostprijs reservatie

Gratis

Lenen bij andere bibliotheken

0,50€ (administratieve vergoeding)

Aankoop diskette

1€

Provinciaal gebruikersreglement
0,10 €/dag ► 1/1/2011
Geen boetevrije dagen meer !
Gewoon:0,50 €
Aangetekend: 5€
0,75 € (ter plaatse, via internet,
telefonisch) (incl. verzendingskosten)
Bij openbare bibliotheken: 3 €
Bij wetenschappelijke bib: 8€
In buitenland: reële kosten
Kopies: 3 €/kopie
0,50 €

- er kan enkel in kader van acties kortingen op het lidmaatschap toegestaan worden.
De Raad gaat akkoord met de aangepaste PBS-convenant.
VIII. POLITIE
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Aanvullend politiereglement op het wegverkeer: invoeren parkeerverbod in de
Hellebronstraat.

Omwille van de verkeersveiligheid acht de lokale politie het nodig om in de Hellebronstraat,
vanaf het kruispunt met de Hannuitstraat over een afstand van 30 meter rechts van de rijbaan
een parkeerverbod in te voeren. De raad treft hiervoor een verordening.
IX.
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ALLERLEI
Hernoemen van straten: princiepsbeslissing.

Gelet de bevoegdheid tot vaststelling of wijziging van een straatnaam bij Decreet van 28
januari 1977 toegekend werd aan de Gemeenteraad en dit decreet toelaat dat namen van uit
historisch, wetenschappelijk of algemeen- maatschappelijk oogpunt belangrijke personen, die

minstens 10 jaren geleden overleden, in aanmerking komen voor een plaats- of
straatnaamgeving.
Op 31 augustus 2004 besliste de Raad principieel tot toekenning van de naam
van oud burgemeesters van de fusiegemeente Gingelom aan de straat waar zij laatst woonden,
tien jaar na overlijden van betrokkene.
De Raad gaat tevens akkoord om de namen van overleden personen die meer dan 40 jaar en
tijdens de oorlogsjaren het ambt van burgemeester uitoefenden in een fusiegemeente van
Gingelom te verbinden aan een straat waar dezen laatst woonden.
Dit betekent concreet het voorstel tot hernoemen van:
- deel van de Molenstraat te Borlo nrs.4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 en de Thewitstraat nrs.6 en 10 in
‘Joseph Retrostraat’. Joseph Retro was van 1927 tot 1969 burgemeester van de
(deel)gemeente Borlo en hij woonde in deze periode en op datum van zijn overlijden op 8
oktober 1969 te Borlo, Thewitstraat 10. Zijn hoeve stond en staat nog steeds op de splitsing
van de Thewitstraat en de Molenstraat.
- Kapelstraat te Kortijs in ‘Paul Snyersstraat’ . Paul Snyers was van 1912 tot 1958
burgemeester van de (deel)gemeente Kortijs en hij woonde in deze periode en op datum van
zijn overlijden op 14 december 1980 te Kortijs, Kapelstraat 8;
- Hoogstraat – Vorsen nrs.12, 12B, 14, 16, 18 en 20 in Joseph Vanhamontstraat. Joseph
Vanhamont was van 1896 tot 1941 burgemeester van de (deel)gemeente Vorsen en hij
woonde in deze periode en op datum van zijn overlijden op 21 november 1941 te Vorsen,
Hoogstraat 35, later hernummerd naar Hoogstraat 14.
De Raad besluit om aan het Schepencollege opdracht te geven het openbaar onderzoek met
betrekking tot het hernoemen van deze straten op te starten.
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Toekennen van straatnaam aan wegje tussen Borgwormsesteenweg en Truierstraat
te Mielen.

Gelet het verzoek van de KLJ-Mielen tot toekenning van een straatnaam aan het wegje
waarlangs het KLJ-lokaal gelegen is, namelijk het wegje tussen de Borgwormsesteenweg en
de Truierstraat te Mielen, teneinde de bereikbaarheid te vergroten.
Volgens het kadaster is de toponiem voor dit wegje ‘Diepe Steeg’.
De Raad besluit opdracht te geven aan het Schepencollege tot opstart van de procedure voor
deze straatnaamgeving.
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Beginselverklaring diervriendelijke gemeente.

De aandacht voor dieren en de bekommernis om dierenwelzijn groeit in onze samenleving.
Op gemeentelijke vlak kan er heel wat gebeuren dat leidt tot nog beter inzicht en het op een
verantwoorde manier omgaan met dieren.
Door de dienst PVO werden een aantal bezorgdheden genoteerd naar aanleiding van klachten
en opmerkingen van bezorgde Limburgers. Deze topics behandelen een problematiek waarbij
zowel mens en dier betrokken partij zijn.

Naar aanleiding van de actuele bezorgdheid omtrent de dierenwelzijntopics werd door de
gedeputeerde voor dierenwelzijn Hilde Claes een beginselverklaring uitgewerkt voor een
diervriendelijke gemeente.
Door deze beginselverklaring te tekenen engageren gemeenten zich om een aantal problemen
diervriendelijke aan te pakken.
Deze beginselverklaring houdt in:
1. om een schepen van Dierenwelzijn aan te stellen.
2. om minstens 1 politieambtenaar in de politiezone zich te laten specialiseren in
dierenwelzijn.
3. om op systematische wijze zwerfkatten te laten steriliseren en hiervoor de nodige
subsidies te voorzien, om deze actie te ondersteunen met een jaarlijkse
informatiecampagne die de mensen moet overtuigen om ook hun eigen (huis)katten te
laten steriliseren.
4. om geen circussen en andere attracties met (wilde)dieren op haar grondgebied toe te
laten.
5. om voldoende uitlaatplaatsen te voorzien voor honden en plaatsen waar honden los
kunnen rondlopen.
6. om een politiereglement uit te vaardigen dat verbiedt om alle gezelschapsdieren op
markten te verkopen.
7. om zich aan te sluiten bij een erkend dierenasiel binnen het provinciaal opvangplan.
8. om in het personeelsrestaurant een volwaardige vegetarische maaltijd aan te bieden.
9. om toe te zien op een stikte toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen en
moslims aan te moedigen om giften te geven in plaats van een schaap te slachten
tijdens het offerfeest.
10. om huisdieren toe te laten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of
serviceflats.
11. om de overpopulatie van duiven aan te pakken door het plaatsen van duiventillen waar
aan ei-manipulatie wordt gedaan en door gecontroleerd voederen aan te moedigen in
een sensibiliseringscampagne.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze beginselverklaring. Schepen Ingrid Scheepers
zal ‘dierenwelzijn’ toevoegen aan haar werkzaamheden.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

