Verslag van de vergadering van 25 januari 2016
Openbare vergadering
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Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
Het verslag van de voorgaande gemeenteraad wordt eenparig goedgekeurd.
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Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en schepenen –
mededeling
De gemeenteraad
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 december 2015 waarbij kennis genomen
wordt van het feit dat de heer Wim Vanbiervliet van ambtswege ontslag neemt en van
ambtswege opgevolgd wordt door mevrouw Annemieke Nijs;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 december 2015 waarbij kennis genomen
wordt van het feit dat de heer Ferry Comhair vrijwillig ontslag neemt en opgevolgd wordt door
mevrouw Jeanine De Poorter-Maes;
Overwegende dat het noodzakelijk is de bevoegdheden en de taakverdeling van het college
van burgemeester en schepenen mede te delen aan de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 10 december 2015 waarbij de
bevoegdheidsverdeling van de leden wordt vastgesteld en dit vanaf 1 januari 2016;
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de bevoegdheden en de taakverdeling van
het college van burgemeester en schepenen zijnde:
Burgemeester Hilde Claeys
algemene coördinatie, bevolking, burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking,
erediensten en politie.
Schepen Mark Van Neste
openbare werken, financiën en begroting, lokale economie en middenstand en
gemeentelijk patrimonium.
Schepen Benedikte Demunck
personeel, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, leefmilieu en
duurzaamheid.
Schepen Trudo Dejonghe
ruimtelijke ordening, stedenbouw, sport en jeugd.
Schepen Jeanine Maes –De Poorter
landbouw, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking.
Schepen Annemie Nijs
verkeer en mobiliteit, cultuur en erfgoed, informatie en communicatie.
Schepen/OCMW-voorzitter Eva De Schryver
sociale zaken, welzijn, seniorenbeleid, huisvesting en informatica.
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Bosstraat-Kannestraat-Weefstraat-Zwartegat-Heirweg: ontwerp, bestek en
raming
De gemeenteraad
Gelet op de beslissing van 11 september 2008 van het RDC Centrum van TMVW – Aquario
inzake het aanstellen van studiebureau Goegebeur – Van Den Bulcke uit Eeklo voor de
opdracht ‘Riolering- en wegeniswerken Bosstraat-Kannestraat-Weefstraat-Zwartegat-Heirweg;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2015 inzake de goedkeuring van het
ontwerp met bijhorende summiere raming voor de wegenis- en rioleringswerken ‘Bosstraat –
Kannestraat - Weefstraat – Zwartegat - Heirweg’;
Gelet op de brief van 11 december 2015 van het gemeentebestuur Nazareth waarbij ze
meedelen dat de gemeenteraad van Nazareth op 30 november 2015 het ontwerp, de
opdrachtdocumenten, de raming en de wijze van gunnen voor het bovenvermeld dossier heeft
goedgekeurd;
Gelet op het feit dat het ontwerpdossier (aanleg fietspaden in de Weefstraat + aanleg
rotonde) voorafgaandelijk werd besproken door de iGBC en met de externe auditor zoals blijkt
uit de volgende documenten:
iGBC: verslag van de vergadering op 28 maart 2014;
iGBC: verslag van de vergadering op 13 mei 2014;

iGBC: verslag van de vergadering op 2 oktober 2014;
RMC: advies van de kwaliteitsadviseur van 5 december 2014;
iGBC: verslag van de vergadering op 10 juni 2015;
RMC: advies van de kwaliteitsadviseur van 13 juli 2015;
Gelet op de projectnota (versie mei 2015) die werd opgemaakt in het kader van de
fietspadsubsidiëring;
Gelet op het verslag van de mobiliteitsraad van 1 juli 2015 waarbij de snelheidsremmers in de
Bosstraat werden besproken (punt 7. Varia);
Overwegende dat de werken kaderen in het geheel van de Aquafin collectorwerken samen met
de gemeente Nazareth;
Gelet op het ontwerpdossier (aanbestedingsdossier van 4 december 2015) met bijhorend
bestek en raming, opgemaakt door studiebureau Goegebeur – Van Den Bulcke uit Eeklo;
Gelet op het feit dat uit de raming blijkt dat het gemeentelijk aandeel in deze werken kan
geraamd worden op 391.257,72 euro (incl. 21% BTW) waarvan 52.370,74 euro is terug te
vorderen via subsidies (fietspaden);
Gelet op het feit dat uit de raming blijkt dat het aandeel TMVW/Farys (De Pinte) in deze
werken kan geraamd worden op 579.444,86 euro (vrij van BTW) waarvan 318.790,13 euro is
terug te vorderen via subsidies (riolering);
Gelet op het feit dat er voor het uitvoeren van het gemeentelijk aandeel in deze werken
450.000 euro is voorzien in het investeringsbudget (actie 020001.18 / actieplan 1419.07 /
0200-01 / 224107);
Gelet op het feit dat wordt voorgesteld de opdracht te gunnen door middel van een open
aanbesteding;
Na bespreking door de raad;
Overwegende de vraag van de CD&V-fractie de mogelijkheid te onderzoeken om een
dubbelrijrichtingsfietspad aan te leggen tussen de bypass en de Zwartegatstraat en om het
dubbelrijrichtingsfietspad van de Nieuwstraat door te trekken tot aan de rotonde;
Besluit met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen (Frans Naessens, Lieven Lekens,
Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Vincent Van
Peteghem, Dieter De Vos, Laure Reyntjens):
Art.1. Het ontwerp met bijhorend bestek en raming voor de wegenis- en rioleringswerken
‘Bosstraat – Kannestraat - Weefstraat – Zwartegat - Heirweg’ goed te keuren. De
kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 4.980.625,78 euro (incl. BTW) waarvan:
391.257,72 euro (incl. BTW) ten laste van de gemeente is, waarvan 52.370,74 euro is
terug te vorderen via subsidies (fietspaden). ;
579.444.86 euro ten laste van TMVW/Farys is, waarvan 318.790,13 euro is terug te
vorderen via subsidies (riolering) ;
Art.2. Het krediet is voorzien in het investeringsbudget
(actie 020001.18 / actieplan 1419.07 / 0200-01 / 224107)
Art.3. De opdracht te gunnen via een open aanbesteding waarbij Aquafin optreedt als
opdrachtgevend bestuur.
Art.4. De subsidie voor de aanleg van de fietspaden zal worden aangevraagd bij de
subsidiërende overheid (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te
9000 Gent).
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Bosstraat-Kannestraat-Weefstraat-Zwartegat-Heirweg:
samenwerkingsovereenkomst
De gemeenteraad
Gelet op de beslissing van 11 september 2008 van het RDC Centrum van TMVW – Aquario
inzake het aanstellen van studiebureau Goegebeur – Van Den Bulcke uit Eeklo voor de
opdracht ‘Riolering- en wegeniswerken Bosstraat-Kannestraat-Weefstraat-Zwartegat-Heirweg;
Gelet op de beslissing van 10 december 2015 van het RDC Centrum van TMVW om voor deze
werken een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten;
Gelet op het feit dat er voor deze werken nog geen samenwerkingsovereenkomst werd
afgesloten met de overige partners:
 Aquafin voor de realisatie van rioleringswerken in het kader van het ‘lokaal pact’;
 De gemeente Nazareth voor de bovengrondse heraanleg (fietspaden, zijbermen,
rotonde,…) van de weginfrastructuur op hun grondgebied en dit specifiek voor de
delen die niet ten laste zijn van Aquafin of TMVW;
 TMVW voor de realisatie van de rioleringswerken (met bijhorend wegherstel) dewelke
niet zijn opgenomen in het aandeel van Aquafin en dit zowel op het grondgebied van
Nazareth als van De Pinte;
 Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen omwille van de ruiming van de waterloop tussen
de Kortebosstraat en de N60. Deze werken omvatten ook de afvoer en de verwerking
van het slib;
Gelet op het feit dat er voor het uitvoeren van het gemeentelijk aandeel in deze werken
450.000 euro is voorzien in het investeringsbudget (actie 020001.18 / actieplan 1419.07 /
0200-01 / 224107);

Na bespreking door de raad;
Besluit eenparig:
Enig artikel: De samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentebestuur De Pinte,
Aquafin, Gemeentebestuur Nazareth, TMVW en het Provinciebestuur OostVlaanderen goed te keuren.
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RUP Zevergem Scheldedorp – definitieve vaststelling
De gemeenteraad
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 1 september 2009 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid hfdstuk II – gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen afdeling 4, art. 2.2.14.§1;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie
van Oost-Vlaanderen van 9 november 2006;
Overwegende dat de huidige bestemming bepaald wordt door het gewestplan Gentse en
Kanaalzone (KB 14/09/1977), namelijk de bestemmingen woongebied, woonuitbreidingsgebied en agrarisch gebied;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 17 september 2007 tot de opdracht tot de
opmaak van drie ruimtelijke uitvoeringsplannen aan het studiebureel Adoplan;
Gelet op het besluit van 19 maart 2009 dat het voorgenomen RUP geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke milieugevolgen en bijgevolg de opmaak van een planMER niet nodig is voor dit
RUP;
Gelet op het BeeldKwaliteitsPlan voor de dorpskern en landschapsbeeld van de aangrenzende
vallei Zevergem, opgemaakt door het bureau Maat en Cluster op 10 mei 2011;
Overwegende dat het RUP tot doel heeft:
- de samenhang in de kern van Zevergem te verbeteren,
- de link tussen de woonkern en de Scheldevallei te optimaliseren,
- het woningaanbod te differentiëren,
- de publieke ruimte te verrijken en
- zonevreemde constructies en de veelheid aan verkavelingsvoorschriften aan te
pakken;
Overwegende dat in het RUP twee projectzones worden afgebakend waar de ontwikkeling van
een samenhangend project centraal staat;
Gelet op het voorontwerp RUP Zevergem Scheldedorp, opgemaakt door het studiebureel
Adoplan uit Deinze, en in zitting van 9 juli 2014 geadviseerd door de Gecoro;
Gelet op de plenaire vergadering van 10 juli 2014, met bijhorend verslag omvattende
bezwaren en bemerkingen uitgebracht door de verschillende instanties die hiervoor werden
geraadpleegd;
Gelet op de voorlopige vaststelling van het RUP op 18 mei 2015;
Overwegende dat het RUP Zevergem Scheldedorp overeenkomstig artikel 2.2.2 van de VCRO
de volgende elementen bevat:
- een plan met weergave van de feitelijke en juridische toestand,
- een grafisch plan met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften,
- een grafisch plan van de percelen waarop planbaten, planschade, kapitaalschade of
gebruikersschade kan verschuldigd zijn
- en een uitgebreide toelichtingsnota waarin de relatie met het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan, een lijst met op te heffen verkavelingsvoorschriften, de conclusies van
de plan-MER-screening;
Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 1 juni 2015 tot en met 30 juli 2015;
Overwegende dat het openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 2.2.14.§2 van de VCRO
correct verlopen is;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek van 31 juli 2015
blijkt dat binnen de periode van het openbaar onderzoek 25 bezwaarschriften en opmerkingen
werden ingediend;
Gelet op de adviezen uitgebracht door Ruimte Vlaanderen, de Deputatie van Oost-Vlaanderen
en Wonen-Vlaanderen;
Gelet op het gemotiveerd advies van de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(Gecoro) uitgebracht tijdens de zittingen van 27 augustus, 1 oktober en 22 oktober 2015;
Overwegende de aanpassingen die na het openbaar onderzoek werden gedaan naar aanleiding
van het advies van de Gecoro;
Gelet dat het aan de gemeenteraad toekomt het RUP Zevergem Scheldedorp definitief vast te
stellen conform art. 2.2.14 §6 van de Vlaame codex ruimtelijke ordening;
Overwegende dat de gemeenteraad zich kan aansluiten bij het gemotiveerd advies van de
Gecoro en de daarbij horende voorgestelde wijzigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen (Naessens Frans, Lekens Lieven,
Van Lancker Lieve, Van Nieuwenhuyze Antoine, Rombaut Willem, Van Peteghem
Vincent, De Vos Dieter en Reyntjens Laure):

Art.1. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Zevergem Scheldedorp wordt
overeenkomstig artikel 2.2.14.§6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
definitief vast te stellen mits de volgende wijzigingen ten opzichte van het op 18 mei
2015 voorlopig vastgesteld ontwerp:
- Het invoeren van één bijkomende bepaling met betrekking tot de bouwvoorschriften
voor projectzone 1
“Daarenboven is ten aanzien van de perimeter van de projectzone de 45-graden
regel van toepassing. De hoogte is beperkt tot een hoogte die gelijk is aan de
afstand tot de projectzonegrens waarbij de maximale kroonlijsthoogte 6,4m en de
maximale nokhoogte 9,5m bedraagt.
- De woondichtheid van projectzone 1 moet aangepast worden naar 15 wo/ha.
- Het behouden van zone C met toevoeging van een extra motivering ervoor. In de
motivering is het belangrijk dat verwezen wordt naar de context waarin de
overdrukzone is ontstaan.
- De overdruk ‘dorpsplein’ dient zich te beperken tot de zone rond de kerk en het
kerkhof.
- Op basis van het advies van de erfgoedraad, adviseert de Gecoro om:
o De voorgevel, het dak, het bakhuis, de voortuin en de poort te bewaren.
o De hoge uitbouw achteraan (kroonlijsthoogte ca. 6 m) langs het wegeltje te
slopen of te verlagen bij een nieuwe bouwaanvraag.
o De bestaande stallingen te herstellen in hun oorspronkelijke staat met zadeldak
en pannen. Hierin kan bovendien - mits behoud of vermeerdering van de
erfgoedwaarde - overwogen worden om een woongelegenheid te voorzien.
o De voornoemde bepalingen met betrekking tot erfgoed gelden voor
overdrukzone Y die zal strekken van aan de rooilijn langs de Pont-Noord tot
60 m diepte op het perceel. Erachter kan een splitsing gebeuren voor nieuwe
woningen, die zal het onderwerp zijn van een aparte verkavelingsaanvraag.
- De zin: “Binnen de zone moet een ruimte voor waterberging en/of infiltratie
voorzien worden om de bijkomende verhardingen te compenseren.” een alinea naar
boven te verplaatsen in het gedeelte Inrichting van artikel 6 van de voorschriften.
- Het corrigeren en aanvullen van de lijst met op te heffen verkavelingen op p58 van
de toelichtingsnota en p1 van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP
zodat verkaveling nr. 448 hier ook toe behoort.
- Als antwoord op de opmerkingen uit het advies van Wonen-Vlaanderen:
- De zin: “De voorgevel van de woningen Dorp 11 tot en met Dorp 19 dienen
behouden te blijven en te bestaan uit een beraapt parement (vingerprint).” te
herschrijven zodat herbouw ook mogelijk is en de toekomst voor het inrichten
van sociale woningen niet wordt bedreigd. Deze zin wordt nu: “Bij
verbouwingen of herbouw dient de voorgevel van de woningen Dorp 11 tot en
met Dorp 19 opnieuw te bestaan uit een beraapt parement (vingerprint).”
- Als antwoord op de opmerkingen uit het advies van de Deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen, bijkomende toelichting toe te voegen voor:
o Voor overdrukzone A:
“De erfgoedwaarde van deze gebouwen wordt hier gevormd door de gebruikte
stenen. Het zijn de handgevormde stenen die lokaal werden vervaardigd en
dus de enige restanten zijn van deze lokale nijverheid. De stenen zijn
vermoedelijk gebakken in de open veldsteenovens en niet in de ringoven die
later op de site stond. Het is belangrijk dat die stenen niet bezet of
gemanipuleerd worden. Ook de poortopeningen van beide gebouwen moeten
blijven bestaan. Er kunnen geen omvangrijke nieuwe openingen worden
voorzien.
De groen-witgeschilderde poort van het magazijn (ten noorden van de site)
heeft geen noemenswaardige erfgoedwaarde, de geschiedenis is onbekend.
Ook het dak met meerdere zadeldaken moet behouden worden.”
o Voor overdrukzone B:
“Bouwen door de eeuwen heen: Nr 21: Ver achterin gelegen hoeve met
knotwilgendreef en ijzeren hek aan gewitte bakstenen pijlers onder
zadeldakjes. Semi-gesloten hoeve met woonhuis ten O. en in L-vorm
gebouwde stallen en schuur in N.W.-hoek.
Woonhuis van vijf trav. onder zadeldak (pannen, loodrecht op straat),
opklimmend tot XVIII. Gewitte gevels op grijsgeschilderde natuurstenen plint.
Aflijnende geprofileerde bepleisterde daklijst. Rechthoekig vlak omlijste
vensters, nieuw houtwerk en luiken. Rechthoekige deur in grijsgeschilderde
omlijsting.L. stal onder lessenaarsdak.
Ten N., lage gewitte stallen onder zadeldak (pannen, n evenwijdig aan straat)
en loodrecht aangebouwde hoge schuur en overdekte mestvaalt.
We adviseren dat een bijkomende woning kan worden voorzien in de
bestaande schuur en stallingen, die zich bevinden in een L-vorm tegenover het

woonhuis. Bij een recente verbouwing van deze schuur en stallingen is een
deel van de erfgoedwaarde verloren gegaan. Daarom vragen wij dat in de
toekomst de nog authentieke delen van het geheel -- van schuur en stallingen,
maar ook van het woonhuis, met oorspronkelijke buitengevel en elementen
zoals daar zijn: vlieggaten voor duiven, kroonlijsten, raamopeningen,
steunberen, hek en pijlers, enz. -- worden gevrijwaard. Een derde woning kan
worden opgetrokken op de plaats van de vernieuwde hooischuur (evenwijdig
met de straat, zonder erfgoedwaarde), waardoor de U-vorm van het geheel
extra wordt benadrukt. Wij adviseren dat dit gebeurt in een stijl en met
materialen die beantwoorden aan de authentieke delen van het geheel.”
Art.2. Een afschrift van deze beslissing, het ruimtelijk uitvoeringsplan Zevergem Scheldedorp
en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening toe
te sturen aan de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement en de
bevoegde planologische ambtenaar.
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Mededelingen van de voorzitter
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Mondelinge vragen
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadsleden Vermeyen, Eeckhout, Naessens en Van Lancker: één vraag
Raadslid Reyntjens: drie vragen
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden:
Raadslid Vermeyen vraagt of het mogelijk is om het verkeersplateau in de Reevijver ter
hoogte van de aansluiting met de Keistraat aan te passen. Dit plateau is niet te hoog, maar
wel te steil, waardoor wagens die laag hangen ertegen schuren. Raadslid Vermeyen informeert
of het mogelijk om de helling minder steil te maken. Er wordt geantwoord dat de vraag zal
worden onderzocht.
Raadslid Eeckhout merkt op dat de procedure om sportpark Moerkensheide te huren heel veel
werk vraagt. Ze informeert of deze procedure kan vereenvoudigd en gedigitaliseerd worden.
Er wordt geantwoord dat er volgende maand een accountmeeting plaatsvindt, er zal nogmaals
worden gevraagd om de eerste stap van de procedure eenvoudiger en digitaal te laten
verlopen.
Raadslid Naessens informeert naar de bomen die verkeerdelijk werden gerooid in de Oude
Gentweg tijdens de voorbereidende werken voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad.
Hij vraagt of er een schadevergoeding zal worden gevraagd voor deze hoogstammige bomen.
Er wordt geantwoord dat de bomen per vergissing werden gerooid door de onderaannemer en
er onmiddellijk de dag zelf nog een PV van ingebrekestelling werd opgesteld. In dat PV werd
de schade en waardebepaling vastgesteld conform het SB250. Er zal een compensatie van
deze schade gebeuren. Bovendien kunnen de bomen niet worden teruggeplaatst en zullen ze
worden vervangen door nieuwe bomen van enige leeftijd.
Raadslid Van Lancker vraagt naar de stand van zaken van de sanering van de gronden in de
Deurlestraat. Zij merkt op dat de communicatie op de gemeentelijke website nog steeds
dezelfde is als enkele weken geleden. Er wordt geantwoord dat er vorige week een
werfvergadering plaatsvond met Defensie. De volgende werfvergadering zal binnen enkele
weken plaatsvinden. De dammen zijn verder verstevigd. In de staalnames wordt geen
verontreinigingen meer vastgesteld. Rond het kerosinelek wordt er nog steeds gegraven en is
er nog altijd een lichte geurhinder in de grond waar te nemen. Er is momenteel gegraven tot
op 3,5 meter onder het maaiveld. Er zal worden gegraven tot er geen geur meer wordt
waargenomen, vervolgens kunnen opnieuw stalen worden genomen. Er wordt momenteel een
aannemer gezocht om de beddingen van de grachten te saneren. De totale sanering, sinds de
eerste werkzaamheden in november 2015, zal een half jaar in beslag nemen.
De afgegraven grond kan niet hergebruikt worden en zal worden vervangen door grond met
een gelijkaardige samenstelling. Over het strafrechtelijk dossier kan er momenteel geen
informatie worden vrijgegeven.
Raadslid Reyntjens suggereert om een projectiescherm en een vaste projector te plaatsen in
de Veldblomme. De bakstenen muur die nu wordt gebruikt om te projecteren zorgt nl. voor
een vervorming van de projectie. Er wordt geantwoord dat deze suggestie zal worden
bekeken.

Raadslid Reyntjens merkt op dat het studeren in bib een groot succes was. Zij informeert of er
verdere plannen zijn met dit initiatief en of er wordt over nagedacht om Pintse studenten
voorrang te geven. Er wordt geantwoord dat studeren in de bib opnieuw mogelijk zal zijn in
juni en september. De suggestie om Pintse studenten voorrang te geven kan worden bekeken,
maar het wordt betwijfeld of dit haalbaar is.
Raadslid Reyntjens informeert of er al concrete informatie is over het spreidingsplan voor
vluchtelingen. Er wordt geantwoord dat er onder voorbehoud werd meegedeeld dat er acht
bijkomende vluchtelingen zullen moeten worden opgevangen, bovenop de bestaande negen in
het Lokaal Opvanginitiatief. We hopen zo snel mogelijk een nieuwe communicatie te krijgen
met concrete informatie. Ondertussen is het OCMW volop aan het zoeken naar mogelijke
huisvesting.

Besloten vergadering
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Gemeentepersoneel – definitieve aanstelling van een stedenbouwkundig
ambtenaar (m/v) A1a – A3a in statutair verband
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Gemeentepersoneel – aanstelling van een Diensthoofd Interne zaken (m/v)
A1a – A3a in statutair verband met een proeftijd van één jaar

