Geachte Secretaris,
Beste Ellen,
Kan u de volgende vraag op de agenda van de GR van Juni plaatsen aub:
1: Openbare vuilbakjes: onderhoud – leeghalen – aantal
Ik krijg van verschillende inwoners de opmerkingen dat ze vinden dat er te weinig openbare
vuilbakjes zijn in de kernen van onze dorpen én dat deze die er zijn regelmatig vol zitten en zo
aanleiding geven tot overlast en vandalisme.
Hondeneigenaars willen ook meer plaatsen hebben waar ze de zakjes met de handenpoep in kunnen
weggooien i.p.v. dat ze er lange tijd mee moeten rondwandelen… Soms wordt dat ook aangewend
als reden waarom ze de hondenpoep niet oprapen met alle nodige overlast tot gevolg…
Vraag aan het college:
-

Hoeveel vuilbakjes staat er in onze dorpen en deelgemeenten (graag aantal per
dorp/deelgemeente);
Om de hoeveel tijd worden deze leeggemaakt? Bestaat er dienaangaande een ophaalplan of
gebeurt dit zonder structuur?
Is het college bereid er meer te plaatsen? Zo ja, hoeveel meer en tegen wanneer kan dit? Zo
neen, waarom niet?

2: looppiste De Nekker
De gemeente heeft ooit (wanneer?) rond het kunstvoetbalveld gelegen in De Nekker een looppiste
aangelegd.
Momenteel bevindt deze looppiste zich in slechte staat: het onkruid heeft het er best naar haar zin
en de piste vertoont op verschillende plaatsen putten en oneffenheden (al dan niet ten gevolge van
tractors die erop rijden) die gevaarlijke kwetsuren kunnen teweeg brengen voor de lopers die
gebruik maken van de piste. Het waterafvoersysteem werkte… in een ver verleden…
De gemeente organiseert er bvb. de jaarlijkse Start-to-run en dat is een tof project, maar zou het ook
niet tof zijn mochten we de deelnemers aan dit sportieve project kunnen begroeten op een propere
en goed onderhouden looppiste?
Om een lang verhaal kort te maken: ook deze piste is een deel van het gemeentelijk patrimonium en
als we zo’n piste hebben dan hebben we als gemeente ook de plicht om die piste goed in orde te
zetten en goed te onderhouden!
sp.a-Meise2020 legt dus ter stemming voor:
De gemeenteraad geeft bij deze opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om ten
laatste tegen 31 juli 2017 de nodige onderhoudswerken uit te voeren aan de looppiste in het
sportcomplex De Nekker waarbij de looppiste terug in goede staat dient te worden gebracht: het
drainagesysteem moet worden nagekeken en hersteld, de piste moet volledig onkruidvrij worden
gemaakt en moet terug vlak worden gemaakt (incl. het, waar nodig, terug aanvullen van de piste met
de nodige piste-ondergrond). Deze looppiste moet vanaf nu ook ieder jaar tegen het begin van het
loopseizoen terug in orde worden gebracht én er moet tijdens het loopseizoen vervolgens regelmatig
(onder de 2 maanden minstens) een onderhoud op worden uitgevoerd.
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