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Mevrouw de Secretaris,

Hierbij twee mondelinge vragen voor de Gemeenteraad van 16 november.

1.Op de gemeenteraad van oktober 2015 werd het agendapunt m.b.t. de
n¡euwe personeelsformatie op verzoek van de
Burgemeester uitgesteld naar de zitting van 16 november.
Er zou een voorafgaa ndel ij ke gemeenteraadscom missie bijeen geroepen
worden waarb¡j de voorzitters van de adviesen beheersraden zouden uitgenodigd en gehoord worden.
Tenzij vergissing is dit op heden niet gebeurd en is dit punt ook niet
geagendeerd op de G,R. van 16 november.
Graag vernam ik wat de redenen zijn waarom de gedane belofte niet
gehouden wordt en wanneer het uitgestelde
agendapunt uiteindelijk zal behandeld worden.

2. Ik verneem dat, voor de huisvesting van de politie een - zoveelste - studie is
uitgevoerd.
Deze zou als resultaat hebben dat de renovatie van het huidige gebouw aan
de Tieltsesteenweg zowat de duurste
optie is.
Ik vernam graag welk gevolg aan deze studie zal gegeven worden.
Opteert men, zoals SMS reeds maanden geleden voorstelde, voor een
nieuwbouw ter hoogte van de Ringlaan?
Zijn daarvoor de nodige begrotingsmiddelen voorzien? Zal de stad Eeklo voor
een oplossing zorgen of
zal het initiatief uitgaan van de Politiezone?
met oprechte hoogachting,
namens SMS
Marc Windey
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Toegevoegde mondelinge vraag GR 16 november 2015
Verkeersomleiding naar Sint-Laureins vanuit Maldegem
Door de werken thv de Sint-Laureinsesteenweg is de doorgang richting Sint-Laureins niet
meer mogelijk.
Het verkeer op de N9 komende van Maldegem (en ook komende van Eeklo) wordt thv
Adegem (Oude Staatsbaan) richting brug over het kanaal in Balgerhoeke gestuurd.
Ter hoogte van de brug in Balgerhoeke wordt het verkeer door Balgerhoeke terug naar de
N9 gestuurd.
Dit is verre van logisch en bovendien onnodig zwaar belasten van de Balgerhoekestraat
(N455).
.

lk stelvoor dat overleg wordt gepleegd met het gemeentebestuur van Maldegem om de
wegwijzers aan de Oude Staatsbaan van Adegem aan te passen (het bord van
Sint-Laureins afplakken) zodat het verkeer dat van Maldegem afkomt en naar Sint-Laureins
moet, rechtdoor wordt gestuurd (dus op de N9 blijft) en zo via de TEUT richting
Sint-Laureins kan.
Namens SMS
Luc Vandevelde
fractieleider
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