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coÍrmunicatie werken rondpunt Mommaertslaan : vraag voor uitleg naar aanleiding
van een Franstalige brief aan de bedrijven en bewoners rondom de Mommaertslaan,
op een schijnbaar brieftroofd van de gemeente en in hoofde van de gemeente,
burgemeester en bevoegde ambtenaar, doch de Franstalige brief is niet ondertekend.

De gemeente verklaart hier zeker geen enkel schrijven in de taal van Molière te
hebben toegezonden en wenst de zaakverder te onderzoeken en klacht neer te leggen.

Gezien de werkelijke briefschrijver onbekend
hebben wrj at

N-VA de nodige

is, is dit echter uitzichtloorl lrrr,rrr"r,

stappen ondernomen om de dader eventueel nog te

kunnen vatten.
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voorstel voor bijkomende afraardiging bij jubileumvieringen vanuit de oppositie,

nl. de vraag ofop deze gelegenheden ook een afgevaarrdigde vanuit de oppositie
aanwezigkan zijn. Hierop werd afirijzend gereageerd.

Uitbreiding bevlagging openbare gebouwen : waarom wordt niet elk openbaar
gebouw bevlagd met de Vlaamse leeuw ? Antwoord hierop is dat indien de
Vlaamse Leeuw uitgehangen wordt er de verplichting bestaat om tevens de
Belgische en Europese vlag te voorzien en dit aan elk openbaar gebouw. De
gemeente heeft er daarom voor gekozen om enkel het gemeentehuis en het oude
gemeentehuis te Diegem te bevlaggen om zo de kosten te drukken.

Vlaamse wooncode : Gezien de moeilijkheden bij de Inter-Vilvoordse worden
o'ad-hoc" bestuurder aangeduid
een aantal woningen verkocht. Hiervoor werd aan
die echter geen rekening houdt met de randvoorwaarden die door de Vlaamse
overheid in verband met taalbeleid werden voorzien. Aldus het gemeentebestuur

zullen deze verkopen nooit door de Minister worden aanvaard. Er moet een nieuwe
Raad van Bestuur en een nieuw Directiecomité komen die er dan hopelijk voor

zorgen dat alles weer normaal verloopt.

17t09t2013
verkoopkaartjes op wagens : mogelijke actie om hinderlijke kaartjes te voorkomen
en criminaliteit die eruit kan voortkomen tegen te gaan.
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radicaliseringsproces : vraag in verband met eventuele dreiging in verband met
Syriëstrijders (antwoord achter gesloten deuren)

-

Verdelingrnagazine UF

t9nU20t3
eigendom voetwegen : onderhoud en verantwoordelijkheid van de vele
buurtpaadjes in onze gemeente. De gemeente ruimt hier af en toe restafual, de

uiteindelijke aansprakelijkheid ligÍ bij de bewoners die er langs wonen.
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doorstorting aanwllende personenbelasting : waag ivm met de gebrekkige
doorstorting door de FOD Financiën betreffende het gemeenteaandeel in de
aanvullende personenbelasting. Hierdoor moet de gemeente op bepaalde gelden
wachten tot het volgende boekjaar wat een weerslag heeft op de
kredietwaardigheid van de gemeente. Oorzaakhiervan is een gebrekkige raming

hetjaar voordien, waardoor een rechttrekking telkens pas een boekjaar later kan
plaatsvinden

