STAD ZOUTLEEUW

Zoutleeuw, 22 juni 2010
Mevrouw, Mijnheer,
U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal
uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan op 29
juni 2010 om 20.00u.
OPENBARE VERGADERING

SECRETARIAAT
1
Verslag vorige vergadering
Het CBS stelt voor om het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

EREDIENSTEN
2

Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal: budgetwijziging 2010 + geactualiseerd
MJP 2008-2013
Toelichtende nota:
De exploitatieontvangsten verlagen met 495 EUR zijnde de gemeentelijke
exploitatietoelage en verhogen met 1.495 EUR zodat de exploitatieontvangsten na
budgetwijziging 10.785 EUR bedragen.
De exploitatieuitgaven verhogen met 1.000 EUR zodat de exploitatieuitgaven na
budgetwijziging 21.907 EUR bedragen.
Voor 2009 bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 7.253 EUR.
De investeringsuitgaven worden verhoogd met:
36.629 EUR voor vervanging verwarmingsinstallatie
25.000 EUR voor renteloze lening voor overbrugging van de kredieten
De investeringsontvangsten verhogen met 53.938 EUR ingevolge inschrijven van
de verschillende toelagen m.b.t. het ingediende dossier en inschrijven van de
renteloze lening.
Voor 2009 bedraagt de gemeentelijke investeringstoelage 8.065 EUR.
De budgetwijziging 2010 past binnen de goedgekeurde MJP 2008-2013 en het
bijgevoegde geactualiseerd MJP.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor akte te nemen van de budgetwijziging 2010 en het
geactualiseerd MJP 2008-2013.
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Kerkfabriek O.L.Vr. Vrede te Hogen: rekening 2009
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2009 bedragen 2.702,71 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2009 bedragen 22.183,67 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
2.701,61 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van
21.841,60 EUR sluit de rekening 2009 af met een exploitatieoverschot van
5.062,25 EUR.
De investeringsontvangsten 2009 bedragen 16.939,77 EUR zijnde de gemeentelijke
investeringstoelagen.
De investeringsuitgaven 2009 bedragen eveneens 16.939,77 EUR, zodat de
rekening 2009 in evenwicht sluit betreffende de investeringen.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2009.
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Kerkfabriek Sint-Martinus Dormaal: rekening 2009
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2009 bedragen 10.573,36 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2009 bedragen 16.274,60 EUR.
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Na inbreng van de overboeking ten bedrage van 2.875 EUR, van het overschot van
de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van 6.743,72 EUR en van de gemeentelijke
exploitatietoelage ten bedrage van 13.772 EUR sluit de rekening 2009 met een
exploitatieoverschot van 11.939,48 EUR.
De totale investeringsontvangsten 2009 bedragen 8.699,71 EUR en de totale
investeringsuitgaven 2009 bedragen 13.179,81 EUR.
Na inbreng van de overboeking ten bedrage van 2.875 EUR en het overschot van
de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van 10.099,10 EUR sluit de rekening 2009
met een investeringsoverschot van 8.494 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2009.
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Kerkfabriek Sint-Bartholomeus Halle-Booienhoven: rekening 2009
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2009 bedragen 11.466,47 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2009 bedragen 26.687,40 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
51.012,70 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 10.661
EUR sluit de rekening 2009 met een exploitatieoverschot van 46.452,77 EUR.
De totale investeringsontvangsten 2009 bedragen 21.924,15 EUR waarvan de
gemeentelijke investeringstoelage 19.395,09 EUR bedraagt. De
investeringsuitgaven in 2009 bedragen 27.805,80 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
31.422,95 EUR sluit de rekening 2009 met een investeringsoverschot van
25.541,30 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2009.
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Kerkfabriek Sint-Cyriacus Budingen: rekening 2009
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2009 bedragen 11.859,20 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2009 bedragen 18.358,72 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
15.043,31 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage 19.822
EUR sluit de rekening 2009 met een exploitatieoverschot van 28.365,79 EUR.
Er werden geen investeringen uitgevoerd in 2009.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2009.
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Kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw: rekening 2009
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2009 bedragen 39.132,33 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2009 bedragen 62.807,94 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
20.474,94 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 19.677
EUR sluit de rekening 2009 met een exploitatieoverschot van 16.476,33 EUR.
De totale investeringsontvangsten 2009 bedragen 270.392,43 EUR en de totale
investeringsuitgaven 2009 bedragen 271.077,24 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
236.195,75 EUR sluit de rekening 2009 met een investeringsoverschot van
235.510,94 EUR.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2009.
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Kerkfabriek Sint-Laurentius Helen-Bos: rekening 2009
Toelichtende nota:
De totale exploitatie-ontvangsten 2009 bedragen 6.696,51 EUR en de totale
exploitatie-uitgaven 2009 bedragen 5.017,62 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
9.424,35 EUR en van de gemeentelijke exploitatietoelage ten bedrage van 3.172
EUR sluit de rekening 2009 met een exploitatieoverschot van 14.275,24 EUR.
Er waren geen investeringsontvangsten in 2009.
De totale investeringsuitgaven 2009 bedragen 71,93 EUR.
Na inbreng van het overschot van de kerkfabriek vorig jaar ten bedrage van
3.463,37 EUR sluit de rekening 2009 met een investeringsoverschot van 3.391,44
EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om een gunstig advies uit te brengen over de rekening
dienstjaar 2009.

PERSONEEL
9
Invoeren 2de pensioenpijler voor contractuelen
Toelichtende nota:
In de gemeenteraad d.d. 25/02/2010 werd de procedure gestart voor de invoering
van de 2de pensioenpijler voor contractuelen d.m.v. de goedkeuring van een
intentieverklaring waarbij het percentage van de toelage aan het fonds voorlopig
werd vastgesteld op 1% van het pensioengevend jaarloon.
Ook de OCMW-raad keurde op 25/02/2010 een gelijkaardige intentieverklaring
goed, maar voorzag wel 2%.
Na onderhandelingen met de vakbond op 01/04/2010 en het overlegcomité tussen
stad en OCMW op 21/05/2010, werd ook voor de contratuele personeelsleden van
de stad dit percentage op 2% gebracht. De procedure kan nu verdergezet worden.
Voorstel van beslissing:
Het CBS verzoekt de GR om akkoord te gaan met:
- de invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor contractuele
personeelsleden vanaf 01/01/2010 met de GR als inrichter;
- het kaderreglement hieromtrent d.d. 09/12/2009;
- de goedkeuring van het bestek opgemaakt door RSZ-PPO (voorlopig
aangesteld als opdrachtencentrale);
- een pensioentoelage van 2% van het pensioengerechtigde jaarloon te
voorzien;
- geen inhaaltoelage toe te kennen voor reeds geheel of gedeeltelijk
gepresteerde diensttijd.

FINANCIËLE ZAKEN
10
Retributiereglement inzake de plaatselijke openbare bibliotheek
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft in zitting van 11/09/2003 het retributiereglement inzake de
plaatselijke openbare bibliotheek goedgekeurd.
Ingevolge de uitleen van DVD‟s dient het retributiereglement aangepast te worden
met ingang van 01/07/2010.
De retributie inzake de plaatselijke openbare bibliotheek als volgt vast te stellen:
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1.

Lenersbijdrage

Jaarlijkse lenersbijdrage
Afleveren 1ste lenerskaart
Afleveren nieuwe lenerskaart bij
verlies
Afleveren nieuwe lenerskaart in
geval van defecte kaart
Inschrijven van vreemdelingen
die in het buitenland wonen
2.

Volwassenen

Kinderen en jongeren
tot 18 jaar

1,25 euro

gratis
gratis

0,50 euro

0,50 euro

gratis op vertoon van defecte lenerskaart
waarborgsom van 12,50 euro

Uitleen
Boeken
gratis

Prijs uitleen

AVM
0,50 euro per CD
0,50 euro per fictie
DVD
Informatieve DVD‟s:
gratis
0,50 euro per CD of
DVD per week
achterstand
0,50 euro per
maningsbrief
waarde van het
materiaal
0,50 euro per doosje

Boete bij laattijdig terugbrengen 0,12 euro per boek
van uitgeleende
per week achterstand
werken/materialen
Portkosten voor maningsbrieven
0,50 euro per
maningsbrief
Verlies / beschadiging van
waarde van het werk
uitgeleende werken/ materialen
Beschadiging CD- of DVD/
doosje
Verlies / zware beschadiging
/
10 euro per tekstboekje
tekstboekje of bijlagen
of bijlagen
3.

Internet/fotocopie
Print internet

0,10 euro per afgedrukte pagina A4-formaat

Gebruik diskette

0,50 euro per diskette

Afleveren van fotokopie

0,10 euro per pagina A4-formaat
0,20 euro per pagina A3-formaat

Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de retributies zoals voorgesteld goed te keuren.
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Budgetwijziging 2010 nrs. 1 en 2
Toelichtende nota:
1. GEWONE DIENST
1.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
111.437 EUR
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
040/372-01: Personenbelasting
meer ontvangst ingevolge herraming door de FOD Financiën van de ontvangsten
inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
552/272-01: Dividenden van de PBE
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend
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780/272-01: Opbrengst TV-distributie
meer ontvangst ingevolge verhoging dividend kabelcommunicatie
Er is een verlaging van de ontvangsten van het eigen dienstjaar ten bedrage van 10
EUR
1.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
212.649 EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de artikelnummers m.b.t.
het personeel ingevolge de invoering van de 2de pensioenpijler contractuelen,
inschrijving wedde secretaris vanaf 01/10/2010 en de voltijdse arbeidsprestatie van
de ontvanger vanaf 01/09/2010.
Voor de werkingskosten en de overdrachten zijn de voornaamste verhogingen terug
te vinden onder de volgende artikelnummers:
104/123-13: Beheers- en werkingskosten informatica
verhoging ingevolge o.m. hogere kost website met digitaal loket, de aankoop van
de EDL Inventarisatie Suite en aanschaf van bijkomende hardware
42102/140-06: Prestaties van derden onderhoud wegen, fiets- en voetpaden
nieuw krediet voor onderhoud diverse wegen ingevolge schade door strenge winter
423/140-02: Verkeerssignalisatie materiaal en benodigdheden voor
rechtstreeks verbruik
verhoging ingevolge aankoop signalisatie m.b.t. wegversmallingen en vervanging
van oude signalisatie
56201/123-06: Kosten toeristische gids
verhoging ingevolge te laag geraamd krediet in het oorspronkelijk budget
764/126-01: Huur- en huurlasten sporthal Zonnegroen
nieuw krediet ingevolge huren van sportinfrastructuur Zonnegroen
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 20.502
EUR.
De voornaamste verlagingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
76401/124-02: Technische benodigdheden openlucht sportterrein
schrapping krediet ingevolge het niet aanleggen van een openlucht sportterrein. Er
zal een compact metalen voetbalveld aangekocht worden via de buitengewone
dienst
764/125-13: Levering van gas voor de gebouwen
verlaging ingevolge te betalen lager voorschotbedrag na afrekening gas 2009 voor
de sporthal
Rekening houdend met het aangepast algemeen begrotingsresultaat 2009 aan de
begrotingsrekening, de verhogingen van de ontvangsten vorige jaren ten bedrage
van 7.386 EUR en van de uitgaven vorige jaren ten bedrage van 57.481 EUR,
bekomt men een geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2010
van 1.908.928 EUR
2. BUITENGEWONE DIENST
2.1. De ontvangsten
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
10.000 EUR ingevolge meerontvangst verkoop pastorij Helen (schatting registratie
Tienen)
De ontvangsten van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met
90.000 EUR ingevolge aanpassen bedrag der leningen.
2.2. De uitgaven
De uitgaven van het eigen dienstjaar verhogen in deze budgetwijziging met
193.015 EUR.
De voornaamste verhogingen zijn terug te vinden onder de volgende
artikelnummers:
104/742-98: Aankoop tijdsregistratiesysteem
nieuw krediet ingevolge aankoop tijdsregistratiesysteem door invoeren stam- en
glijtijden personeel
5
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42140/731-60: Herinrichting Linterseweg fase II
nieuw krediet voor de erelonen studiebureau
42140/735-60: B.O. aanleg collector Vinnestraat/Turlutstraat
verhoging krediet ingevolge raming door studiebureau
766/741-52: Aankoop straatmeubilair
nieuw krediet voor aankoop van zitbanken
844/723-60: Brandbeveiliging BKO Budingen
nieuw krediet voor plaatsing brandalarm
De uitgaven van het eigen dienstjaar verlagen in deze budgetwijziging met 225.000
EUR ingevolge het niet uitvoeren van geplande wegenwerken.
De uitgaven vorige jaren verhogen met 58.086 EUR ingevolge voorziene
bijkomende schadevergoeding onteigeningen project “Budingenweg” en
bijkomende buitengewone toelage aan kerkfabriek Sint-Leonardus Zoutleeuw
ingevolge eindafrekening restauratiewerken sacramentstoren.
Ook rekening houdend met het aangepast algemeen begrotingsresultaat 2009 aan de
begrotingsrekening bekomt men een geraamd algemeen begrotingsresultaat
buitengewone dienst 2010 van 367.204 EUR
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om de budgetwijziging nrs. 1 en 2 dienstjaar 2010 goed te
keuren.
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Toelage aan verenigingen voor ZIN-projecten periode juli t.e.m. december
2010
Toelichtende nota:
De volgende projectaanvragen door verenigingen werden ingediend in het kader
van Zoutleeuw inviteert!:
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden (30+ fuif met Guest DJ Sven
Ornelis op 03/07/2010): 476,33 EUR
Wielerclub Ossenwegse Sportvrienden (Independence Day met optredens
van dansgroepen op 04/07/2010): 493,42 EUR
JH Paljas (10 jaar JH Paljas – de 36 uren van JH Paljas op 10 en
11/09/2010): 236,03 EUR
Chiro Jeugddroom (Flits theatermonoloog rond jongeren en
weekendongevallen op 03/10/2010): 266,99 EUR
Oudercomité Sint-Leonardus (U-Wish party op 16/10/2010): 249,91 EUR
KWB Zoutleeuw (Gezellen Gezongen op 23/10/2010): 300,10 EUR
Toneelgroep “Ridder van de Wijer” Budingen (toneelvoorstelling “Met
volle goesting” op 30/10/2010): 289,43 EUR
Pro Arte Lewa (optreden rockband “Point 45” op 30/10/2010): 247,77
EUR
Katholieke Kring (Ierse avond met optreden van “The Snakes in Exile” op
04/12/2010): 440,02 EUR.
Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor de projecten goed te keuren en de toelagen toe te kennen.

MILIEU - GROENDIENST - LANDBOUW
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Overgangsmaatregel houdende premies voor het plaatsen van fotovoltaïsche
zonne-installaties en warmtepompsystemen voor wooneenheden
Toelichtende nota:
Naar aanleiding van de vele vragen en opmerkingen omtrent het „plotse‟ afschaffen
van het desbetreffende premiereglement door de GR in zitting van 17/12/2009,
oordeelde het CBS dat het opportuun is om voor fotovoltaïsche zonne-installaties
en warmtepompsystemen die vóór 01/01/2010 geplaatst, gefactureerd (deels en/of
volledig) en gekeurd werden, een overgangsmaatregel te voorzien.  Deze
6
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aanvragers krijgen nu de mogelijkheid om hun volledig dossier alsnog in te dienen
en dit uiterlijk tot 31 augustus 2010 om zo ook nog een gemeentelijke premie te
bekomen. Aanvragen na 31 augustus 2010 worden onverwijld geweigerd.
De premie is van toepassing op installaties die werden geplaatst, gefactureerd
(deels en/of volledig) en gekeurd vóór 01/01/2010 en bedragen:
1. Voor fotovoltaïsche zonne-installaties (zonnecellen) in vergunde
woningen en gemengde gebouwen:
15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een fotovoltaïsche
zonne-installatie, met een maximum van 1.000 euro per adres.
2. Voor warmtepompinstallaties in vergunde woningen en gemengde
gebouwen:
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp
voor woningverwarming met een maximum van 750 euro per adres;
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp
voor de verwarming van sanitair water met een maximum van 500 euro
per adres;
- 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een
combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming
van sanitair water met een maximum van 1.000 euro per adres;
Voorstel van beslissing:
Het CBS stelt voor om deze overgangsmaatregel en premiereglement goed te
keuren.

OPENBARE WERKEN
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Goedkeuring schaderegeling project ZTL06RM voor de innemingen 60 en
61 met betrekking tot het aanleggen van een fietsersbrug in Dormaal, deel van
een perceel afdeling 4, sectie A, nr. 218A en een deel van een perceel
afdeling 4, sectie A, nr. 234A.
Toelichtende nota:
Om de werken aan de fietsbrug over de Dormaalbeek te Dormaal met
projectnummer ZTL06RM te kunnen uitvoeren diende er 475m² werkzone
ingenomen te worden en een voorlopige - en nadien een definitieve elektrische
omheining (125m) geplaatst te worden aan de volgende percelen: afdeling 4, sectie
A, nrs. 218A en 234A (alleen structuur- en cultuurschade).
Ten gevolge van deze werken, moet er overgegaan worden tot de uitbetaling van
een structuur- en cultuurschade voor een bedrag van 185,25 euro en een vergoeding
van 250 euro voor het plaatsen van een voorlopige – en een definitieve elektrische
omheining. Dit totaal bedrag van 435,25 euro dient betaald te worden aan de
uitbater van voornoemde percelen.
Voorstel van beslissing:
De GR wordt gevraagd akkoord te gaan met de schadevergoedingen voor de beide
percelen en opdracht te geven tot uitbetaling ervan.

FEESTELIJKHEDEN
15
Toekennen ereburgerschap aan André Loosen
Toelichtende nota:
De gemeenteraad heeft op 22/03/2007 het reglement goedgekeurd tot het
toekennen van het ereburgerschap van de “Stad Zoutleeuw”.
Vanaf 1968 is de heer André Loosen onafgebroken bestuurder en penningmeester
geweest van de vzw “Vrienden van Zoutleeuw”. Hij heeft meer bekendheid
gegeven aan Zoutleeuw en is de enige overlevende stichter van de vzw. Al vele
jaren kan het
kerkfabriek van Sint-Leonardus op hem rekenen als een
onvermoeibare en standvastige werker. Tot op heden is hij nog steeds expert van
het Centraal Kerkbestuur. Daarenboven is hij tientallen jaren gemeentesecretaris
geweest van Zoutleeuw.
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Voorstel van beslissing:
Het college stelt voor om het ereburgerschap toe te kennen aan de heer André
Loosen omwille van zijn jarenlange inzet voor de stad en voor zijn bijdrage tot de
uitstraling van Zoutleeuw.

POLITIE - BRANDWEER
16

Gemeentelijk aanvullend politiereglement op het wegverkeer: proefopstelling
wegversmalling met voorrangsregeling in de Tiensestraat, aanbrengen van
gele onderbroken strepen in de Schipstraat en de Dorpsstraat, proefopstelling
plaatsen bloembakken in de Kerkstraat en in de Kapelstraat en de
Ossenwegstraat wordt hoofdweg.
Toelichtende nota:
Er komen regelmatig meldingen binnen van overdreven snelheid in de
Tiensestraat, daarom wordt er ter hoogte van huisnummer 23 en huisnummer 47
een wegversmalling gecreëerd (lengte van 5 meter en een vrije doorgang van
3,5 meter breed) met voorrangsregeling (het verkeer richting Zoutleeuw dient
voorrang te verlenen aan het verkeer uit tegenovergestelde richting).
Om de toegankelijkheid van de inritten aan de woningen te vergemakkelijken,
wordt er in de Schipstraat tegenover huisnummer 18 en in de Dorpsstraat ter
hoogte van huisnummer 67A tot 69B een parkeerverbod ingevoerd (door
middel van een gele onderbroken streep, aangebracht op de boordsteen van de
verhoogde berm of voetpad).
Er komen tevens regelmatig meldingen binnen van de bewoners in de
Kerkstraat over het ontbreken van een degelijk voetpad ter hoogte van
huisnummer 2, 4 en 6 en dit kan tot verkeersonveilige situaties leiden, daarom
dient er in de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 2 een bloembak geplaatst
te worden (op 50cm van de boordsteen om alzo een breder voetpad te creëren).
Dit moet met verkeersborden gesignaleerd worden.
Er is ook een wijziging van voorrangsregeling voorzien op de Ossenwegstraat.
Deze wordt hoofdweg, de Lindeweg, Zwartaardeweg, Bredestraat, Pijpstraat
Muggenberg, de Vinnebeekstraat en de Leeuwerveldweg ter hoogte van dhr.
Tony Crabbé worden ondergeschikt.
Om de snelheid te beperken en het zwaar vervoer uit de Kapelstraat te weren
worden een paar fruitkisten van 1m/1m (dienstdoende als bloembak) als
proefopstelling geplaatst. De opstelling wordt ter kennis gebracht aan de
weggebruikers d.m.v. signalisatie.
Deze punten werden tevens besproken tijdens de verkeerswerkgroep van 8 mei.
Voorstel van beslissing:
Het hiervoor opgestelde gemeentelijk aanvullend politiereglement op het
wegverkeer goed te keuren.

De stadssecretaris wnd.

De burgemeester-voorzitter

J. Thomas

J. Ceyssens
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