KORT VERSLAG – gemeenteraad - zitting van 28 maart 2022
Openbaar

1.

Besluit van de burgemeester d.d. 14 maart 2022 houdende de opheffing van de
politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de vergaderingen van
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Aktename.

Akte wordt genomen van het besluit van de burgemeester d.d. 14 maart 2022 houdende de
opheffing van de politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
2.

Solidariteitsactie steun aan Oekraïne. Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de toekenning van een subsidie van €2.500, dewelke wordt
gereserveerd ter ondersteuning van lokale steuninitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen n.a.v.
de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op 24 februari 2022.
Goedkeuring wordt eveneens verleend om, aanvullend aan het vermelde subsidiebedrag van €
2.500, een bijkomend bedrag van €3.000 te voorzien als extra steun bij de sponsorloop van GLS
De Wegwijzer op 31 maart 2022, hetwelk eveneens zal gereserveerd worden ter ondersteuning
van lokale steuninitiatieven ter zake.
3.

Erfgoed Noorderkempen. Wijziging statuten wegens toetredingen aan deelwerking
onroerend erfgoed. Goedkeuring.

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding van de gemeenten Arendonk, Merksplas,
Hoogstraten en Ravels tot de deelwerking onroerend erfgoed van de projectvereniging Erfgoed
Noorderkempen en hun toevoeging aan het deelnemersregister van de statuten.
4.

OMV-VK-606. Overdracht naar het openbaar domein en vaststelling lastvoorwaarden.
Goedkeuring.

Akkoord wordt gegaan met het voorstel tot opname van een stuk perceel in openbaar domein en
goedkeuring te verlenen aan de nieuwe rooilijn te Oostmalsesteenweg 116B.
5.

Gewijzigde prioriteitenlijst en handhavingsplan. Goedkeuring.

In het kader van het handhavingbeleid binnen het lokaal bestuur gaat de raad gaat akkoord met
een wijziging aan de prioriteitenlijst en het handhavingsplan.
6.

Politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen. Wijziging artikel 50 textielinzameling. Goedkeuring.

De politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt in gewijzigde vorm vastgesteld.
M.b.t. tot de controle en handhaving op privédomein werd een toevoeging gedaan.
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7.

Zichtbaar en niet-zichtbaar gebruik van mobiele ANPR-camera's op het grondgebied van
politiezone Noorderkempen. Goedkeuring.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ingebruikname van mobiele ANPR-camera's,
welke in diverse voertuigen ingezet kunnen worden (Automatic Number Plate Recognition), door
de lokale politie Noorderkempen.
8. Extra punt. Verkeerssituatie Bolksedijk. Voorstel van maatregelen.
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel hetwelk was geformuleerd als volgt:
• Het plaatsen van slimme verkeerslichten, een licht dat op rood springt als een
bestuurder de toegelaten snelheid van 70 km/u overtreedt. Dit systeem heeft het grote
voordeel dat bestuurders weten dat te snel rijden tijdsverlies met zich meebrengt en
geen enkele zin heeft. Dit dwingt een snelheid af zonder de weggebruiker te beboeten.
• Het plaatsen van oplichtende waarschuwingsborden voor de toegelaten maximum
snelheid aan te geven.’
Het schepencollege startte reeds een dossier op m.b.t. het invoeren van extra maatregelen.
9.

Extra punt. Cafetaria De Valk. Openingsuren.

Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel, hetwelk was geformuleerd als volgt:
• Vanaf 01/04/2022 vaste openingsuren te maken aan de cafetaria van sportcentrum De
Valk.
• Deze openingsuren uit te hangen en te vermelden op social media zodat ook passanten
weten of ze iets kunnen nuttigen in de cafetaria.
• Indien de vooropgestelde openingsuren niet nageleefd worden vragen wij dat het
bestuur hiervoor de nodige maatregelen treft.’
10. Extra punt. Publicatie jaarrapport.
De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel om aan het college opdracht te geven om
met spoed een duidelijk jaarrapport te publiceren in de 2310.
11. Extra punt. Trajectcontrole Bolksedijk.
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel, hetwelk als volgt werd geformuleerd:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een trajectcontrole op de Bolkse Dijk uit
te werken en te implementeren.
12. Extra punt. Verkoop PMD-zakken in de winkels.
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om de verkoop van PMD-zakken te faciliteren in
de supermarkten.
13.

Extra punt. Beheersorgaan bibliotheek. Voordracht ter vervanging van ontslaggevend lid.
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Dhr. Jef Martens, wordt verkozen als vertegenwoordiger van de fractie Gemeentebelangen in de
beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek.
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