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1. Vorige verslag:
Graag toevoegen: - bouw van seniorenwoningen
- Mobiliteit van de senioren verzekeren: dus de buslijnen behouden.

2. Memorandum verkiezingen 2012:
1. Huisvesting, bouwen en wonen:
- Het landelijk karakter van ons dorp moet behouden blijven. Geen bijkomende woonwijken.
Alleen wat vastligt in het structuurplan behouden.
- Er zijn weinig eengezinswoningen. Bij renovatie in de dorpskern worden
appartementsgebouwen gebouwd.
- De pastorij mag niet openbaar verkocht worden en zou kunnen dienen als uitbreiding voor de
culturele site.
2. Groen, milieu en huisvuil:
- Er moeten genoeg vuilbakken voorzien worden in het dorp + ook regelmatig ledigen.
- Trage wegels goed onderhouden
- Oude wegels herstellen
- In 2013 zou er een inventaris van de wegels gemaakt worden met als doel oude wegels terug
open te stellen.
- Men moet ook proberen de wegels zo veel mogelijk te verbinden, zodat er interessante en
veilige verbindingswegen voor fietsers en wandelaars ontstaan.
- landschapselementen moeten behouden blijven of in eer hersteld worden.
- het project ‘rootputten’ opstarten.
- behoud en herstel van de dreef in de Kwakkelhoek.
- behoud of zelfs versterking van het groene karakter van de Westakkers
3. Landbouw:
- behoud van het landbouwgebied.
- ontwikkelingskansen voor nieuwe landbouwactiviteiten
- de landbouw inschakelen en vergoeden voor het onderhoud van de landschapselementen
- akkerdistels moeten gemaaid worden zodat ze niet verder kunnen woekeren.
4. Economie en financiën:
- geen verhoging van de gemeentebelastingen
5. Algemeen bestuur:
- promotie van het meldpunt
- vereenvoudiging van de formulieren. Het steeds weerkerend invullen van de basisgegevens
van verenigingen of wijkcomités bij de aanvraag van o.a. subsidies. Deze gegevens zijn bij
het stadsbestuur bekend. Men moet er rekening mee houden dat dit vrijwilligerswerk is. Dus
zo weinig mogelijk administratief werk.
- het Stadsbestuur moet meer informatie doorspelen aan de dorpsraad en zij moet dit ook tijdig
doen, zodat er nog ruimte blijft om er op in te spelen of andere voorstellen te doen. Wij zullen
er de volgende legislatuur nauwlettend op toe zien.
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6. Werkgelegenheid:
- bij de verdere ontwikkeling van de geplande ambachtelijke zone een groene buffer voorzien.
- geen verdere uitbreiding van de ambachtelijke zones, dan wat er reeds voorzien is.
7. Winkelen en horeca:
- geen betalend parkeren invoeren
- stimulatie om de stadskern te promoten.

3. Verslag verschillende raden:
Sportraad:
- de subsidies zijn toegekend. Slechts 5 clubs hebben er beroep op gedaan.
- men is veel strenger geworden bij de toekenning van de subsidies.( zie ook de opmerking i.v.m.
de administratieve vereenvoudiging ).
- in 2013 wordt de vloer van de sporthal vernieuwd.
Jeugdraad: verontschuldigd.

4. Varia:
Geen tijd meer.
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