Herne, 15 april 2008

Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Gemeenteraad voor de
eerste maal te vergaderen op woensdag 23 april 2008 om 20u – in de raadzaal van
het gemeentehuis, teneinde er te beraadslagen over de hiernavolgende dagorde.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats Herfelingen
Voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en
onteigeningstabel
In de gemeenteraad van 10 juni 2004 werd de uitbreiding van de
gemeentelijke begraafplaats in Herfelingen principieel goedgekeurd. Een paar
percelen dienen onteigend te worden.
Het studiebureau VDS uit Haaltert werd door het Schepencollege aangeduid
om een onteigeningsplan en een tabel der innemingen op te maken.
Dit plan en deze tabel dienen voorlopig te worden goedgekeurd.
Deze documenten liggen ter inzage.

2. Ondergronds brengen van het kabeldistributienet langsheen
de Geraardsbergsestraat, Markstraat, Manhovestraat en
Driekapellenstraat in de deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle.
Goedkeuring
In het kader van verfraaiingswerken in het centrum van Sint-Pieters-Kapelle
zal het kabeldistributienet ondergronds worden gebracht. PBE zal langsheen
de bovenvermelde straten de bovengrondse leidingen ondergronds brengen.
De verlichtingspalen zullen worden vervangen door andere lichtmasten.
Het volledige dossier ligt ter inzage.

3. Invoering zone 30 in de woonwijken Hernekouter,
Lorengdreef, Groene Boom, Liezebeekwijk.
Goedkeuring
Omwille van veiligheidsredenen en de eenduidigheid in de woonwijken stelt
het College van Burgemeester en Schepenen voor om in de wijken
Hernekouter, Lorengdreef, Groeneboom en Liezebeekwijk een zone 30 in te
voeren.

4. Invoering snelheidsbeperking 50km/u

•

Scheibeekstraat-Ekkelenbergstraat ter hoogte van
kruispunt Kapellestraat en Leenstraat
• Boesmolenstraat
• Romeinsebaan (rond punt Kokejane tot brug)
Goedkeuring
Omwille van veiligheidsredenen stelt het College van Burgemeester en
Schepenen voor om op de bovenvermelde plaatsen een snelheidsbeperking
van 50km/u in te voeren.

5. Invoering éénrichtingsverkeer Oude Stationsstraat
Goedkeuring
Omwille van veiligheidsredenen stelt het College van Burgemeester en
Schepenen voor om in de Oude Stationsstraat éénrichtingsverkeer in te
stellen.

6. Goedkeuring lastenboek voor onderhoud van diverse
buurtwegen in de respectieve deelgemeenten
Raming : €500.000,00
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Het College stelt voor het lastenboek dat door de Vlaamse Overheid wordt
gebruikt voor de gunning onderhoudspachten aan de Vlaamse Gewestwegen
te gebruiken als bestek voor het gunnen van onderhoudsopdrachten aan
diverse buurtwegen in de gemeente Herne.
Deze opdracht zal worden gegund na het voeren van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In het budget 2008 werden
de nodige kredieten (€500.000,00) terzake ingeschreven (voorlopige
indicatieve kostenprijsraming).

MILIEU
7. Reglement ter bevordering van het aanplanten van
hoogstammige fruitbomen en hoogstammige inheemse
loofbomen.
Aanpassing subsidies
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor :
- een aanmoedigingspremie per hoogstammige fruitboom :
€7,00

-

€7,00 per loofboom met een maximaal bedrag van €200,00 per
aanvrager en per dienstjaar
Een aangepast reglement volgt later.

8. Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
Goedkeuring
Een voorbeeld van samenwerkingsovereenkomst vindt u als bijlage.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
9. Intergas
Jaarvergadering op 6 juni 2008.
Goedkeuring van de agenda.
Aanduiden van de volmachtdragers.



Effectief : Devriese Marie Louise en Ricour Carina
Plaatsvervanger : Ricour Carina en Devriese Marie
Louise

VARIA
10.
Actie “Met belgerinkel naar de winkel”
Aankoop van een fiets
Vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen
Raming : €250,00
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Jaarlijks organiseert onze gemeente de actie “Met belgerinkel naar de winkel”.
Met deze actie wil het bestuur iedereen overtuigen om zijn boodschappen met
de fiets te doen. Als hoofdprijs schenkt ons bestuur een fiets.

11.
Noodplanning
Intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Bever,
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.
Principeakkoord
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om in samenwerking
met een aantal gemeenten een intergemeentelijke samenwerking tot stand te
brengen met betrekking tot de noodplanning. De gemeente Lennik zal een
brandweerofficier aanwerven die zal instaan voor het technische werk dat in

verband met de noodplanning voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk
kan gebeuren.
Aandeel van de gemeente Herne (op basis van het inwonersaantal en
kadastraal inkomen) : 16,91% van 45% van de loonkost.

12.
Brandweerhervorming
Indeling in zones
Voorstel
Consultatieronde
Ingevolge de nieuwe wetgeving inzake civiele veiligheid zal de provincie
Vlaams-Brabant, op voorstel van de brandweercommandanten en de
meerderheid van de burgemeesters van onze provincie, worden opgedeeld in
twee hulpverleningszones. Ter zitting zal de burgemeester de gemeenteraad
informeren over het ingediende voorstel terzake.
Een volledig bundel ligt terzake.

13.
Sporthal de Hernekouter
Aankoop schrob- en zuigmachine
Vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen
Raming: €6500,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Voor de sporthal de Hernekouter dient er een schrob- en zuigmachine te
worden aangekocht.
De technische fiche ligt ter inzage.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
I.O. De Gemeentesecretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,

L. DENEYER (get.)

K. POELAERT (get.)

