Gemeenteraad 26 oktober 2010

Alle raadsleden waren aanwezig vanaf punt 3 (raadslid Droeven vervoegt de vergadering om 21.00 uur). Ze
stelden geen vragen buiten de agenda.
De feestdagen 2011 werden door de raad goedgekeurd. Je vindt ze ook terug in de afvalkalender van dit jaar.
Om niet voor verrassingen te staan kan je die dus best af en toe raadplegen. (13 ja, 1 ongeldig)
De burgemeester en schepen Smeets melden dat ze een persoonlijke medewerker in het gemeentehuis willen
laten werken. Het Vlaams decreet voorziet dat dit kan op kosten van de gemeente. De burgemeester stelt echter
voor om dat op eigen kosten te doen. De gemeenteraad wenst wel dat die medewerkers zich niet inlaten met
dossiers van andere medewerkers, behalve als die erom vragen. Zowel voor de medewerker van de
burgemeester als voor die van schepen Smeets werd eenzelfde merkwaardige publieke uitslag genoteerd: 9 ja, 5
neen, 1 ongeldig.
De gemeenteraad stelt zich borg voor de lening van de restauratiewerken aan de kerk van ’s-Gravenvoeren. (9
ja, 4 neen, 1 ongeldig, 1 raadslid stemt niet)
Voor de technische dienst werd de aankoop van een palethaak goedgekeurd. (14 ja, 1 ongeldig)
In het nieuwe woonproject (verkaveling) Mostert (Teuven) moeten uiteraard wegen aangelegd worden. Na de
aanleg door de bouwpromotor (135.219 euro) neemt de gemeente ze over als gemeentewegen. (13 ja, 2
ongeldig)
Het gemeentelijk plannenregister dat alle planologische informatie bevat wordt definitief goedgekeurd. Het is
een belangrijk informatie-instrument voor iedereen (dienst RO). (15 ja)
Het gemeentelijk reglement voor hernieuwbare energie werd goedgekeurd als aanvulling op het bestaande
reglement. Het past binnen het kader van “agenda 21 van de Verenigde Naties”. De gemeentelijke milieuraad
gaf een gunstig advies op 12 oktober. Voortaan worden zowel zonneboilers en/of fotovoltaïsche zonnepanelen
gesubsidieerd door ons bestuur. Tot voor de goedkeuring was het slechts één van beide. Nu kan je dus
maximum 625 euro per deel krijgen. (13 ja, 2 ongeldig)
Het ontwerp erosiebestrijdingsplan werd goedgekeurd met 14 ja en 1 ongeldige stem. Dat onze hellingen sterk
erosiegevoelig zijn en nog meer worden door de uitbreiding van de akkerbouw is geweten. De gemeente kan
subsidies krijgen voor kleinschalige werken. We hebben dus een overzicht gemaakt van mogelijke ingrepen die
op termijn de dorpen beter moeten beschermen. Het plan werd opgesteld door Dr. Karel Vandaele, specialist in
de materie. Een erosieplan is nooit “af” en kan dus nog altijd bijgesteld worden. (14 ja, 1 ongeldig)
Het politiebesluit bij de verkeerspoort bij het inrijden van Sint-Martens-Voeren werd goedgekeurd. (14 ja, 1
ongeldig)

