KORT VERSLAG – gemeenteraad - zitting van 31 januari 2022
Openbaar

1.

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP). Goedkeuring.

Goedkeuring wordt gehecht aan het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan dat werd
opgemaakt in kader van het Burgemeestersconvenant en kennis wordt genomen van de acties uit
het plan.
2.

Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2022. Goedkeuring.

De raad verleent goedkeuring aan het budget 2022 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus,
vastgesteld door de Kerkraad Rijkevorsel op 28 oktober 2021.
3.

Kerkfabriek Sint-Jozef. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2022. Aktename.

Goedkeuring wordt verleend aan het budget 2022 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld
door de Kerkraad Rijkevorsel op 23 oktober 2021.
4.

GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 14/12/2021 en goedkeuring bijhorende
protocols.

Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 14 december 2021.
5.

GLS De Wegwijzer. Samenwerkingsovereenkomst met CLB SJ 2021-2022. Goedkeuring.

Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst/afspraken tussen GLS De
Wegwijzer en het CLB voor SJ 2021-2022.
6.

GLS De Wegwijzer. Capaciteitsbepaling schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het
schooljaar 2022-2023, dit op niveau van de school.
7.

Cultuur. Projectsubsidie Koninklijke Sint-Jorisgilde. Goedkeuring.

De raad gaat akkoord met de toekenning van een projectsubsidie aan de Koninklijke SintJorisgilde voor een bedrag van 125€.
8.

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Toetreding. Goedkeuring.

De toetreding van de gemeente tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw wordt
goedgekeurd.
9.

Permanent aanvullend politiereglement. Plaatsen van signalisatie D7 te Berkenrijs.
Goedkeuring.
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Op Berkenrijs van Sint-Lenaartsesteenweg tot Gebuerstraat en omgekeerd, aan de kant van de
pare huisnummers, wordt volgende maatregel ingevoerd: fietsers, (speed)pedelecs en
bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en B moeten het dubbelrichtings-fietspad
volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.
10. Permanent aanvullend politiereglement. Tonnagebeperking 3,5T Zuiderdijk, Kievitsheide,
Klundert. Goedkeuring.
Op Zuiderdijk, Kievitsheide, en Klundert vanaf de eerstvolgende trage weg na Zuiderdijk
huisnummer 10E richting Klundert tot kruispunt Kievitsheide - Vlimmersebaan in beide richtingen
wordt volgende maatregel ingevoerd: De toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen
waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton; de maatregel geldt niet voor het
laden en lossen.
11. Extra punt. Verkeerssituatie aan brug Sas.
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van de Gemeentebelangen-fractie om de stopstreep
aan brug SAS, komende vanuit Vlimmeren, met 5 meter te verleggen zodat de bestuurders
‘hoger’ staan en het verkeer betre zien aankomen.
12. Extra punt. Markering parkeerplaats voor mindervaliden aan de kinderclub.
Akkoord wordt gegaan met het voorstel van de Gemeentebelangen-fractie om de blauwe klinkers
van de parkeerplaats voor mindervaliden aan de bibliotheek/kinderclub te voorzien van een logo
voor mindervaliden in een witte thermoplastische wegmarkering.
13. Extra punt. Energieprijzen. Sociale leveranciers. Uitschrijven studie.
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van de Gemeentebelangen-fractie om een studie uit
te schrijven om te onderzoek wat de kosten/baten zijn bij een overstap naar een andere
netbeheerder.
14. Extra punt. Verkeersveiligheid fietsers in de Looiweg.
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van de Gemeentebelangen-fractie om op regelmatige
afstand fietssymbolen aan beide kanten aan te brengen op de Looiweg, van het begin tot aan het
einde van bebouwde kom.
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