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1. Schriftelijke vragen 

1.1. Vragen van de provincieraadsleden en 
antwoorden van de gedeputeerden 

 

1.1.1. Bart Naeyaert 
 

Gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, landbouw en visserij, integraal 

waterbeleid, omgevingsvergunningen, erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen 
 

Vraag nr. S/2020/19 

van de heer Coupillie 

van 05.03.2020 

 

 

Vraag betreffende ontbreken verslagen adviesraden op cobra 

 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

In het begin van de legislatuur werd er afgesproken dat de verslagen van de adviesraden waar 

de provincie West-Vlaanderen een vertegenwoordiging in heeft, ter beschikking worden gesteld 

aan de raadsleden. 

In de map 2 januari 2020 van Cobra vinden we volgende verslagen van adviesraden terug: 

- Provinciale commissie voor toeristische impulsen 

- Procoro 

- Provinciale adviescommissie voor de subsidiëring in het zuiden 

- Adviescommissie Wereldburgerschap 

- Provinciale Mobiliteitsraad 

- Provinciale adviescommissie voor rattenbestrijding 

- Provinciaal Forum volwasseneducatie 

- Provinciaal reglement flankerend onderwijsbeleid 

- Provinciaal platform volwassenenonderwijs 

- Provinciale minaraad 

 

Om als provincieraadslid onze controle beter te kunnen uitoefenen, vragen we om ook volgende 

verslagen van adviesraden, overlegstructuren en organisaties waarin de provincie deelneemt 

en onze fractie niet is opgenomen, op Cobra te plaatsen: 

 

1. Cevi 

2. West-Vlaamse politieschool 

3. West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten 

4. Instituut voor medische dringende hulpverlening 

5. Landbouwcentrum voor Granen, Eiwitrijke Gewassen, Oliehoudende Zaden en Kleine 

Industriegewassen 

6. Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) 

7. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

8. West-Vlaams facilitair instituut voor veiligheidsdiensten 

9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 

10. 4Werk 

11. Regionaal Landschap Houtland 

12. Bosgroep Houtland 

13. Bosgroep Ijzer en Leie 
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14. ERSV West-Vlaanderen 

15. EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 

16. EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale 

17. Vlaamse Landmaatschappij 

18. De Watergroep 

19. De Lijn 

20. Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen 

21. Hogeschool West-Vlaanderen 

22. Streekoverleg Kust 

23. Plaatselijke groep de Westhoek 

24. Plaatselijke groep plateau Tielt (Leader – Plattelandsprogramma) 

25. Initiatiefgroep Stad-Land-Schap ’t West-Vlaams Hart (PR 28/03/2019) 

26. Provinciaal Managementcomité in functie van het provinciale 

Plattelandsontwikkelingsprogramma 

27. Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt 

28. Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen 

29. Regionaal sociaal verhuurkantoor Veurne-Diksmuide 

30. De Mandel Roeselare 

31. Ons onderdak Ieper 

32. UNIE-K 

33. Bekkenbestuur Brugse polders 

34. Bekkenbestuur Ijzer 

35. Bekkenbestuur Leie 

36. Bekkenbestuur Gentse Kanalen 

37. Bekkenbestuur Bovenschelde 

38. Adviescomité voor de private sector 

39. Gemeentelijke Holding NV in vereffening 

 

Alvast bedankt om verslagen van 2019 en toekomstige verslagen op Cobra te plaatsen. 

 

Luc Coupillie 

 

  



Bijlage zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23.04.2020 5 

 

 

 

 

Antwoord: 

 
 

Geacht raadslid, 

 

Tijdens de bureauvergaderingen van 5 april 2019 en 4 oktober 2019 stelde de heer Kristof 

Pillaert de vraag om de verslagen van de provinciale adviescommissies te publiceren op 

cobra@home. Zoals u in uw schriftelijke vraag aangeeft, werd op deze vraag ingegaan en 

werden de verslagen van vergaderingen van provinciale adviescommissies die aan de Griffie 

ter beschikking gesteld worden, gepubliceerd cobra@home. Wanneer de Griffie nieuwe 

verslagen ter beschikking heeft, worden deze verslagen ook op cobra@home gepubliceerd. 

 

Bij de start van de legislatuur richtte de Griffie een schrijven aan alle organisaties waarin de 

provincie deelneemt met de vraag om de verslagen van de bestuursorganen aan de Griffie te 

bezorgen met het oog op de publicatie via cobra@home.  

 

In de praktijk zijn er echter zeer weinig organisaties die hiermee aan de slag gaan.  

 

Omwille van die reden wordt aan het eerstvolgende bureau dat fysiek bijeenkomt een voorstel 

voorgelegd om de publicatie van de verslagen van bestuursorganen van organisaties waarin 

de provincie deelneemt, andere dan de provinciale adviescommissies, te organiseren. 

 

Met hoogachting 

 

Mieke DECEUNINCK     Bart NAEYAERT 

Diensthoofd Griffie & Fiscaliteit  Gedeputeerde voor bestuurlijke  

  organisatie 
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1.1.2. Jean de Bethune 
 

Gedeputeerde van economie, woonbeleid, ondersteuning hoger onderwijs, externe relaties en 

noord-zuid-beleid, algemene financiering en budget, beleidsondersteunende dataverzameling, 

streekontwikkeling 
 

Vraag nr. S/2020/21 

van de heer De Poorter 

van 27.03.2020 

 

 

Vraag betreffende inning bedrijfsbelastingen 

 

Vraag: 
 

Geachte, 

 

De aangifteformulieren bedrijfsbelasting 2020 werden verzonden naar de West-Vlaamse 

ondernemingen op 7 maart. De inning zelf gebeurt in principe later dit jaar. 

 

We krijgen de melding binnen van ondernemers dat ze soms meerdere keren bedrijfsbelasting 

dienen te betalen omdat ze meerdere ondernemingen hebben op één zelfde adres. Dit gaat 

telkens om dezelfde natuurlijke persoon. 

 

Onze vragen: 

 

- Hoeveel ondernemingen (met dus verschillende ondernemingsnummers) krijgen op het 

zelfde adres een aanslagbiljet voor de bedrijfsbelastingen binnen? 

 

- Hoeveel bedrijven krijgen 1 aanslagbiljet per adres? Hoeveel bedrijven krijgen 2 

aanslagbiljetten per adres? Hoeveel bedrijven krijgen 3 aanslagbiljetten per adres? 

Enzovoort… Graag een volledig overzicht. 

 

Dank voor de antwoorden. 
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Antwoord:  

 

Geachte heer De Poorter, 

Artikel 1 en 4 van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven vermelden het 
volgende: 
 
Art. 1 –  
 

§1 Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van eenieder die houder is van een 

ondernemingsnummer, en die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de provincie, in hoofd- of bijberoep: 

 een vrij beroep (inclusief stagiaires) of een zelfstandige activiteit uitoefent ; 

 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteert, of een andere economische activiteit uitoefent. 

 

§2  Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een  ondernemingsnummer op 1 januari van 

het aanslagjaar, beschouwd als een beoefenaar van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 

 

Art. 4 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke vestiging op het grondgebied van 

de provincie West-Vlaanderen.  

 

Vraag 1: Hoeveel ondernemingen krijgen op hetzelfde adres een aanslagbiljet voor de 
bedrijfsbelasting 

 

Er zijn vestigingen (adressen) waar meer dan 1 aanslagbiljet naar toe gestuurd wordt, omdat er op 
hetzelfde adres meerdere ondernemingen gevestigd zijn. Of die ondernemingen al dan niet een 
verband met elkaar hebben is niet te achterhalen, aangezien de extractie gemaakt wordt op basis 
van het ondernemingsnummer en dit telkens om verschillende ondernemingsnummers gaat. 

Onderstaande tabel geeft aan naar hoeveel vestigingen/adressen er 2 of meer aanslagbiljetten 
verstuurd worden.  

Aantal vestigingen Aantal aanslagbiljetten 

13.855 2 

2.642 3 

726 4 

286 5 

117 6 

26 9 

15 10 

6 14 
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Vraag 2: hoeveel bedrijven krijgen 1 aanslagbiljet per adres, 2 aanslagbiljetten per adres, enz. 

 

Alle bedrijven krijgen slechts 1 aanslagbiljet per adres. Er is geen enkel bedrijf die voor hetzelfde 
adres 2 of meer aanslagbiljetten ontvangt. Wat wel voorkomt is dat 1 bedrijf meerdere 
aanslagbiljetten krijgt voor meerdere adressen (vestigingen). Hierbij een overzicht: 

Aantal ondernemingen Aantal aanslagbiljetten (voor 
verschillende vestigingen) 

3.237 2 

438 3 

154 4 

63 5 

45 6 

33 7 

19 8 

16 9 

8 10 

13 11 

14 12 

8 13 

12 14 

2 15 

4 16 

4 17 

3 18 

1 19 

1 20 

3 21 

2 22 

1 23 

3 25 

1 27 

1 28 

1 29 

2 30 

1 31 

1 33 

1 38 

1 39 

1 40 
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2 44 

1 50 

1 52 

1 55 

1 116 

1 131 

1 264 

 

Ik hoop u hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven. 

 

Hoogachtend, 

Namens de deputatie, 

 

 

Voor de provinciegriffier:      De gedeputeerde voor 
          algemene financiering,  

 

 

Mieke DECEUNINCK       Jean DE BETHUNE 

adviseur 
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1.1.3. Sabien Lahaye-Battheu 
 

Gedeputeerde van toerisme en recreatie, onderwijs, bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en 

–initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en ondersteunende dienstverlening, 

personeel 

 

Vraag nr. S/2020/20 

van de heer De Poorter 

van 10.03.2020 

 

 

Vraag betreffende bedrijventerreinen 

 

Vraag:  

 

Geachte 

 

Het voorzien van ruimte voor bedrijven is één van de speerpunten van het provinciaal beleid 

voor deze legislatuur. 

 

Het kent 3 sporen:  

 

1. Het voorzien van bijkomende bedrijventerreinen 

2. De bestemde bedrijventerreinen, die op heden niet ontwikkeld geraken (activatie van 

gronden) 

3. Denkproces om onze bedrijventerreinen nog zuiniger en duurzamer kunnen inrichten 

(zuiniger ruimtegebruik) 

 

Er is een eerste selectie gemaakt van de gemeentes die geselecteerd zijn om extra 

bedrijventerreinen aan te leggen (spoor 1). 

 

Onze vragen: 

 Welke gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de aanleg van een 

industrieterrein? 

 Welke gemeenten werden weerhouden? 

 Over welke mogelijke terreinen gaat dit ? (locatie + hoeveel oppervlakte) 

 Welke criteria werden gehanteerd  voor het weerhouden van de terreinen? 

 Hoe verloopt de verdere procedure? 

 Worden er informatiesessies voorzien voor de buurtbewoners? 

 Welke termijn voorziet men voor de aanvangswerken voor de verschillende 

uitbreidingen? 

 

Dank voor de antwoorden. 
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Antwoord: 

 

Geachte heer, 

 

Er is een ruime consultatieronde georganiseerd geweest vanuit de dienst ruimtelijke planning 

met medewerking van de POM naar de gemeenten toe. Er werd gevraagd aan de gemeenten 

om een voorstel in te dienen tegen 15 februari 2020. Intussen blijkt dat gemeenten nog 

bijkomende zoekzones aanreiken en/of afzien van de eerder gestelde zoekzones. Daarom is 

het moeilijk om een definitief en éénduidig antwoord te communiceren over het aantal 

zoekzones en welke zoekzones werden weerhouden in welke gemeente. We kunnen wel 

melden dat de meeste gemeenten een zoekzone hebben die is weerhouden. Belangrijk is om 

mee te geven dat het gaat om zoekzones die in aanmerking komen om verder onderzocht te 

worden. 

 
De voorgestelde zoekzones hebben een eerste ruimtelijke afweging gekend aan de hand van 

de criteria en selecties vanuit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Hierbij werd ook reeds 

rekening gehouden met de beleidsintenties vanuit de strategische visie van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen. 

 

Aangezien deze opdracht kadert in een beslissing van de Vlaamse Regering over het Vlaams 

reservepakket bijkomende ha bedrijventerreinen, wenst de deputatie eerst verder overleg te 

plegen met de bevoegde Vlaams minister voor omgeving om nadien te communiceren. 

De volgende stap is het opmaken van startnota’s met de verschillende zoekzones. Deze 

startnota’s worden, conform de Vlaamse codex RO, onderworpen aan een openbaar 

onderzoek. Hierbij zal de nodige communicatie voor de buurt worden voorzien. De provincie 

heeft trouwen hierin al heel wat ervaring. Ook burgers kunnen nieuwe zoekzones aanreiken 

tijdens dit openbaar onderzoek. Erkende studiebureaus zullen dan aan de slag gaan om op 

basis van de startnota’s en de binnengekomen reacties de milieu-effecten in kaart te brengen. 

Op basis hiervan kan de deputatie beslissen om de zoekzones definitief voor te leggen aan 

Vlaanderen en na een positieve beslissing over te gaan tot de opmaak van ruimtelijk 

uitvoeringsplannen. 

 

Zoals U zelf kan vaststellen is er nog een lange weg te gaan om tot provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplannen te komen. Dan komt de uitvoering. Het is dan ook moeilijk om een datum 

van de uitvoering van de werken voorop te stellen. Dit hangt af van vele factoren (verwerving 

gronden of eigenaars realiseren hetzelf, al dan niet procedures Raad van State, …). Het ene 

gebied zal vermoedelijk ook wel vlugger kunnen gerealiseerd worden dan een ander gebied.  

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

Voor de provinciegriffier: 

De adviseur, 

 

 

 

Stephaan Barbery 

De gedeputeerde voor ruimtelijke 

ordening, 

 

 

 

Sabien Lahaye-Battheu 
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1.1.4. Jurgen Vanlerberghe 
 

Gedeputeerde van milieu, natuur en landschap, informatietechnologie, mobiliteit, 

landinrichting 
 

Vraag nr. S/2020/19 

van de heer Coupillie 

van 17.02.2020 

 

 

Vraag betreffende de inrichting van de Groene assen 

 

Vraag:  

 

Geachte gedeputeerde, 

 

De provincie West-Vlaanderen en Westtoer werken reeds lange tijd samen aan de 

(her)inrichting van de Groene Assen in West-Vlaanderen. Eind 2006 keurde de Deputatie het 

plan van aanpak voor deze herinrichtingen goed. Westtoer stelde, in overleg met de provincie, 

een projectdefinitie op, evenals een bestek voor de ontwerpopdracht “Ontwerpen van 

terreinmeubilair – en infrastructuur voor de provinciale groene assen in West-Vlaanderen”. 

 

Heden blijkt uit de budgetbesprekingen dat ‘herinrichten’ van de provinciale Groene Assen 

nog steeds een continue proces is. Meer concreet was er op 30 januari een infomoment in 

verband met de herinrichting van de Frontzate in Kaaskerke. Daar stelde ik vast dat er een 

prachtige planologisch overzicht bestaat van deze fietsroute met aanduiding van rustplaatsen, 

speelzones, houten zitbanken, houten zitbank met annex tafel, betonnen zitelement met 

West-Vlaamsembleem + windhaan, houten hutjes, fietsrekken, fietsbeugels,…… 

 

Ik vermoed dat van de andere 8 Groene Assen ook zulke plannen bestaan. Om de 

herinrichtingen in de toekomst te kunnen beoordelen had ik graag volgende info verkregen 

per Groene As: 

1) Een overzicht van het huidig buitenmeubilair (soort, kwantiteit, kwaliteit) 

2) Een planologisch overzicht 

3) Een evaluatie van het gebruik van die buiteninrchtingen per soort 

4) Een evaluatie van de duurzaamheid van die buiteninrchtingen per soort 

5) Een overzicht van de onderhoudswerken aan het bestaand meubilair in 2019 

6) In de pers merken we heden dat Westtoer uitpakt met wat genoemd wordt een 

Picknick – plan op haar recreatieve routes. Blijkbaar wordt er vastgesteld dat er een 

tekort is aan rustplaatsen. Geldt dit ook voor de Groene Assen? Worden er tekorten 

ervaren op de Groene assen? Zo ja, waar en hoe werd dit vastgesteld (cfr vraag 3)? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

Luc Coupillie 
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Antwoord: 

 

Geachte Provincieraadslid, 

 

Op uw schriftelijke vraag d.d. 17 februari 2020 m.b.t. ‘Inrichting Groene Assen’ (info per Groene 

As) kunnen we u als volgt antwoorden: 

1) Een overzicht van het huidig buitenmeubilair (soort, kwantiteit, kwaliteit):  

De Groendienst beschikt op vandaag niet over een monitor of een volledige inventaris van 

het buitenmeubilair. Eind vorig jaar werd op vraag van de dienst echter een screening-app 

ontwikkeld om alle bebording in de domeinen en langs de groene assen gefaseerd in kaart 

te kunnen brengen; de verzamelde informatie is dan raadpleegbaar via Arcmap en het 

Geoloket.  

De screening-app kan bij uitbreiding ook dienen voor het opnemen van andere 

inventarissen zoals het buitenmeubilair. Een concrete planning bestaat hier nog niet voor, 

en zal in de eerste plaats afhankelijk zijn van de beschikbare personeelscapaciteit.  

In het kader van een herinrichting wordt er door de Groendienst per groene as steeds een 

ontwerpdossier opgemaakt. De dienst Mobiliteit maakt op basis van dit ontwerpdossier de 

uitvoeringsplannen, die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Deputatie. De 

uitvoeringsdossiers worden overgemaakt aan de Provincieraad. 

2) Een planologisch overzicht: 

De Groendienst beschikt op heden niet over een databank in GIS (of andere formaten) van 

het buitenmeubilair.  

3) Een evaluatie van het gebruik van die buiteninrichtingen per soort: 

Voor de keuze inzake buiteninrichting op de groene assen wordt beroep gedaan op de 

goedgekeurde “Huisstijl voor Groene Assen (2009)”. In opdracht van Westtoer werd door 

het studiebureau Technum in 2009 immers een huisstijlcatalogus voor de inrichting groene 

assen ontwikkeld, met vermelding van de diverse ontwerponderdelen: verharding, 

meubilair, bebording, enz… Deze inrichtingscatalogus werd door de Deputatie goedgekeurd 

en vormt nog steeds de leidraad voor de ontwerpplannen; dit in het kader van de 

uniformiteit en herkenbaarheid van het product Groene Assen doorheen de Provincie.  

In de betreffende catalogus werd een betonnen rust- en picknickelement uitgewerkt, 

refererend naar de materialisatie van een treinperron. Het plaatsen van de betonnen 

rustbanken werd echter sinds 2016 stopgezet na een negatieve evaluatie door de diensten 

en dit omwille van de criteria kostprijs, comfort en duurzaamheid. Sindsdien werkt de 

Groendienst met de klassieke picknickbanken in hout, die in tal van provinciedomeinen 

worden gebruikt (zoals de Yzerboomgaard, de Palingbeek enz…). In de toekomst zal voor 

groene assen samengewerkt worden met het aanbod vanuit Westtoer (zie verder). 

Binnen de enquête van Westtoer (2018) in aanloop naar de inrichting van de Abdijenroute, 

werd gepeild naar de ervaringen inzake de huisstijl-elementen. Tijdens deze enquêtering 

werd aan de hand van beeldmateriaal de inrichting van de groene assen afgetoetst (de 

huisstijl van de Provincie zoals die reeds geïmplementeerd is op de Groene 62 en 

Stroroute). De resultaten van de enquête wezen op een hoge tevredenheid tegenover de 

Technum-huisstijl. De respondenten vonden dat deze stijl kon geïmplementeerd worden op 

de Abdijenroute. 

4) Een evaluatie van de duurzaamheid van die buiteninrchtingen per soort: 

 

De elementen uit de huisstijlcatalogus zijn vervaardigd uit beton en hout als 

basismateriaal. De houten constructies zijn steeds FSC gecertificeerd. Infoborden worden 

uit duurzame materialen vervaardigd. Ook voor ander meubilair is er bij de opmaak van de 

technische vereisten steeds aandacht voor het criterium duurzaamheid (zowel het 

productieproces als levensduur). 
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5) Een overzicht van de onderhoudswerken aan het bestaand meubilair in 2019: 

Het onderhoud en nazicht van het meubilair wordt door de groenbrigades meegenomen 

tijdens de reguliere onderhoudsinterventies i.f.v. opkuis zwerfvuil, kleine maai- en 

snoeiwerken, herstellingen enz… langs de groene assen. Gemiddeld betreft dit een 

maandelijkse rondgang. Jaarlijks vindt er in het voorjaar ook een grondigere 

onderhoudsbeurt plaats (afspuiten/afwassen van het meubilair). Dit kan echter verschillen 

van brigade tot brigade en hangt van de beschikbare personeelscapaciteit.  

 

6) Uw vraag m.b.t. een tekort aan rustplaatsen 

Bij de (her)inrichting van een groene as wordt de noodzaak aan rust- en picknickpunten 

steeds meegenomen binnen de ontwerpopdracht. Er is geen globale evaluatie gebeurd op 

één punt in de tijd over de aanwezigheid van rustpunten. Westtoer en lokale besturen 

worden steeds betrokken bij de opmaak van alle inrichtingsplannen, en geven advies op 

vlak van inrichting en uitrusting. 

 

Wij hopen u met dit antwoord voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 

 

  



Bijlage zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 23.04.2020 15 

 

 

 

 

Vraag nr. S/2020/24 

van de heer Tavernier 

van 06.04.2020 

 

 

Vraag betreffende Kezelbergroute te Menen 

 

Vraag:  

 

Geachte,  

 

De Kezelbergroute eindigt nu in de richting van Menen op een landelijke weg dichtbij de 

autosnelweg A19, niet direct een eindbestemming.  

 

Om hier een meer doelgericht traject van te maken, ook voor functioneel fietsverkeer zou het 

nuttig zijn om te proberen een verbinding te maken met de carpoolparking langs de A19 bij 

de N32. Van daaruit is er een fietsverbinding via de nabijgelegen industriezone richting 

Menen. 

 

Is het mogelijk om een dergelijke verbinding te onderzoeken?  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 

 

 

Antwoord: 

 

Geachte Provincieraadslid, 

 

Op uw schriftelijke vraag van april 2020 m.b.t. de Kezelbergroute te Menen kunnen we u als 

volgt antwoorden: 

Het eindpunt van de Kezelbergroute te Menen komt op heden inderdaad uit op een lokale weg 

(Kortewaagstraat).  

Het patrimonium van het Provinciebestuur sloot vroeger aan tot vlak tegen de A19; dit laatste 

perceel maakte in een latere fase deel uit van een grondruil.  

Uit een onderzoek om de Kezelbergroute functioneel door te trekken, bleek immers dat een 

ongelijkvloerse kruising met de A19 uit praktische overweging niet mogelijk was. Bovendien 

was er aan de overzijde van deze weg geen aansluitend patrimonium van de Provincie om de 

groene as op verder te enten.  

De betreffende carpoolparking is vanaf de Kezelbergroute op heden goed bereikbaar voor 

fietsverkeer via de Zandweg en aansluitend het fietspad langs de N32, een kort traject dat 

ongeveer 1,17 km beslaat.  

Wij hopen u met dit antwoord voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 
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1.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn 

verstreken werd en waarop laattijdig werd 
geantwoord 
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1.3. Vragen waarvan de reglementaire termijn 
verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
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2. MONDELINGE VRAGEN 
 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 23.04.2020 
 

 

Er was geen vragenuurtje tijdens de provincieraad van 23.04.2020. 

 


