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gemeenteraad van 24 januari 2023 

AGENDA 

001 op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: bespreking van de Zoerselse stedenband met Bohicon 

Vlaams Belang Zoersel vraagt een bespreking van de Zoerselse stedenband met Bohicon en wenst 

daarbij onder andere een antwoord te bekomen op volgende vragen:  

• Hoe verlopen in detail de aan deze stedenband verbonden geldstromen en welke planmatige 

controles worden hierop uitgevoerd? Dit zowel op gebied van het verkrijgen van subsidies als 

op gebied van het doorstorten, de verdere verdeling en de uiteindelijke besteding van deze 

gelden.  

• Hoe worden de reiskosten verantwoord? Met andere woorden, wie bepaalt wanneer het 

opportuun is om met een delegatie een plaatsbezoek te brengen en wie beslist er over de 

aanduiding en het aantal van de deelnemers aan dit plaatsbezoek? Bestaan er aparte 

verslagen en evaluaties per dienstreis (dit zowel voor de verplaatsing van onze delegatie naar 

Bohicon als voor de delegatie die vanuit Bohicon een plaatsbezoek bracht aan Zoersel)?  

• Wat is de actuele politieke en administratieve situatie in Bohicon?  

• Graag ontvingen we tevens meer informatie over het federaal programma 2022-2026 dat 

opgemaakt werd.  

• Wanneer werd de vorige stedenbandevaluatie opgemaakt en wat waren toen de gemaakte 

conclusies? Graag ontvingen wij een afschrift van dat verslag.  

 

002 notulen 20 december 2022 - goedkeuring 

De ontwerpnotulen van de vorige zitting worden ter goedkeuring voorgesteld aan de raadsleden.  

 

003 straatnamen voor trage wegen - definitieve vaststelling 

De gemeente heeft voor enkele trage wegen op 25 oktober 2022 de namen voorlopig vastgesteld. Na 

de sluiting van het openbaar onderzoek ligt nu voor deze trage wegen de definitieve naamgeving voor. 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad de naamgeving definitief vast te stellen.  

 

004 aanvullend politiereglement tot het invoeren van eenrichtingsverkeer in Liefkenshoek en het 

invoeren van zone 30 in Liefkenshoek en Watermolen - goedkeuring 

Sinds april 2020 werden er verschillende maatregelen genomen om sluipverkeer te ontmoedigen in de 

wijk Liefkenshoek en Watermolen.  

Na twee proefopstellingen met evaluatie en met verkeersmetingen, wil het bestuur overgaan tot een 

definitieve beslissing.  
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005 aanvullend politiereglement voor de invoering van een tonnagebeperking 3,5 ton in de wijk 

tussen Halle en Sint-Antonius - goedkeuring 

Naar aanleiding van enkele overlegmomenten met bewoners van Wandelweg en Heidehoeven en op 

basis van de gegevens van de verkeersteltoestellen is het aangewezen om op korte termijn 

maatregelen te nemen om sluipverkeer van vrachtvoertuigen uit de wijk tussen de deelgemeentes 

Halle en Sint-Antonius te weren. Hiervoor wordt een zonale tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd. 

 

006 retributiereglement voor afvalophaling via ondergrondse containers - goedkeuring 

De gemeenteraad heeft op 22 juni 2021 de retributies goedgekeurd voor de selectieve inzameling van 

huisvuil en gft met diftar. Het aanbieden van het afval voor de huis-aan-huisinzameling zorgt op 

locaties met dichte bewoning soms voor hinder door het groot aantal huisvuil- of gft-containers die 

samen aangeboden worden. Om die reden kunnen op bepaalde adressen ondergrondse containers 

geplaatst worden. Voor de afvalophaling via ondergrondse containers wordt een retributie vastgesteld, 

die gelijkaardig is aan de retributie voor de huis-aan-huisinzameling 

 

007 rapport auditopdracht Audit Vlaanderen - mededeling 

 

 


