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BERICHT AAN DE BEVOLKING

Gemeenteraad 2016-02-18

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen
(artikel 252, § 2, van het Gemeentedecreet)

De gemeenteraad heeft op 18 februari 2016 de volgende beslissingen getroffen:

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 17 maart 2016.

2 Interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-
Denderleeuw” — Oprichting — Overeenkomst
Het gemeentebestuur neemt deel aan de oprichting van de interlokale vereniging
“Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw”. Deze drie gemeenten zullen
samenwerken rond de integratie van personen van buitenlandse herkomst. De Vlaamse
overheid verleent een projectsubsidie van € 150 000 en vraagt een globale cofinanciering van
minstens € 37 500. De gesubsidieerde projectperiode loopt maximaal tot 30 november 2018.
Het gemeentebestuur zal het administratief beheer van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband op zich nemen.

3 Interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-Liedekerke-
Denderleeuw” — Beheerscomité — Vertegenwoordiging — I & II
De overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem-
Liedekerke-Denderleeuw” bepaalt dat elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd is in het
beheerscomité. De gemeenteraad heeft de heer Luc Wynant, burgemeester, aangeduid als ver-
tegenwoordiger en de heer Hans Eylenbosch, schepen, als plaatsvervanger.

4 Academie voor muziek woord en dans “August De Boeck” — Financiële
bijdrage 2012, 2013 en 2014 — Eindafrekening
Tot en met het schooljaar 2013/2014 maakte het filiaal deel uit van de academie “August De
Boeck” te Asse. De eindafrekening van de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten van
de academie bedraagt voor de kalenderjaren: 2012 € 43 633,29 / 2013 € 49 291,55 / 2014
€ 26 545,35. Na de goedkeuring volgt de betaling van het saldo aan de gemeente Asse.
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5 Financiën — Retributie vervoer van materialen
Verenigingen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op het gemeentebestuur voor het
vervoeren van materialen voor de organisatie van hun activiteiten. Zij betalen hiervoor een
vergoeding. De retributie bedraagt € 75 per dagdeel. Het laden en lossen gebeurt door de le-
den van de vereniging.

6 Personeel — Formatie — Wijziging
Deze formatiewijziging voorziet de passende functies voor de interlokale vereniging “Integra-
tiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw”, en voor de aanwerving/bevordering van een
beleidsexpert milieu en duurzaamheid en een beleidsexpert mobiliteit.

7 Wegverkeer — Papenbergstraat — Aanvullend reglement
Deze maatregel voorziet een parkeerverbod over een afstand van 7 meter ter hoogte van het
kruispunt met de Molenstraat. Deze maatregel zal de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid
verhogen voor het verkeer dat vanuit de Molenstraat de Papenbergstraat inrijdt richting Af-
fligemsestraat.

8 Wegverkeer — Stationsstraat — Aanvullend reglement
Op de parkeerstrook ter hoogte van huisnummer 117-121 geldt voortaan een beperkte par-
keertijd van maximum 30 minuten. Deze maatregel moet het plaatselijke winkelparkeren be-
vorderen.

9 Opdrachten — Ontwerp Zijwegen Opperstraat — Samenwerking TMVW
De gemeente zal samen met TMVW een opdracht plaatsen voor het opmaken van het ontwerp
en de leiding der werken voor de herinrichting van de Zijwegen van de Opperstraat. TMVW
zal in naam en voor rekening van het gemeentebestuur optreden als opdrachtgevend bestuur.

Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis.
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Voor de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter
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