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Agendapunten
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de raadscommissie infrastructuur van 11 februari wordt goedgekeurd.
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Doelstellingenrealisatie 2019 - Uitleendienst

Tim Jonckers licht de doelstellingenrealisatie 2019 van de uitleendienst toe. Er zijn geen vragen.
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Wijzigingen uitleenreglement 2020

Tim Jonckers licht de wijzingen aan het uitleenreglement toe.

Hilde Mombaerts stelt dat in deze Coronatijden het laattijdig annuleren niet van toepassing moet zijn.
Tim Jonckers antwoordt dat in het reglement is opgenomen dat heirkracht kan worden ingeroepen en
op die manier kunnen we ons gezond verstand gebruiken en hoeven we niks aan te rekenen. Ook in
de afgelopen periode hebben we dit veelvuldig moeten toepassen.
Hilde Mombaerts kan zich hierin vinden.
Betrand Demiddeleer hoort in de uiteenzetting dat ad hoc verenigingen een erkenning kunnen krijgen
voor een jaar, eventueel verlengbaar, en wil weten of er een limiet staat op de verlengbaarheid?
Tim Jonckers antwoordt dat er geen limiet is ingesteld. De vereniging zal telkens opnieuw naar het
lokaal bestuur moeten stappen om de verlenging aan te vragen. In de meeste gevallen houdt een ad
hoc vereniging van zelf op met te bestaan of krijgt ze een reguliere erkenning na een aantal
herhaaldelijke verlengingen.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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aanpassing inkomgelden domeinen wegens Corona

Agnetha Van Pee licht dit dossier toe.
Linda Van den Eede wil weten wat de huidige stand van zaken is van de tariefstelling. Dit voorstel en
besluit kunnen pas in werking treden na de beslissing van de provincieraad op 26 mei 2019. Wat is
momenteel gangbaar? Klopt het dat er nu, principieel gezien, inkomgeld zou moeten betaald worden
in Huizingen en Diest?
Gedeputeerde Schevenels antwoordt dat tijdens de laatste provincieraad het reglement werd
aangepast. Dat was vòòr de instructies van de laatste nationale veiligheidsraad. Vanaf 1 mei zou er
inderdaad inkomgeld moeten betaald worden voor Huizingen en Diest. We konden deze aanpassing
dus pas doorvoeren na het vernemen van de informatie van de nationale veiligheidsraad. Vandaar het
voorstel om geen inkomgelden te vragen zolang we de buitenactiviteiten niet mogen openstellen. Dit
in afwachting van nieuwe richtlijnen.
Linda Van den Eede vraagt of het dan niet beter is om in het besluit van de provincieraad van 26 mei
te vermelden dat deze aanpassing ingaat vanaf 1 mei?
Gedeputeerde Schevenels meldt dat in het besluit van de provincieraad vermeld staat om het
provinciedomeinen van Huizingen en Diest onbetalend te maken tot de coronamaatregelen worden
opgeheven. De suggestie van raadslid Van den Eede is logisch en ik zal dit met de juridische dienst
bekijken hoe we de toevoeging best aanbrengen.
Sarah Sneyers wil weten hoeveel mensen er momenteel de domeinen bezoeken?
Gedeputeerde Schevenels antwoordt dat de domeinen nog steeds goed bezocht worden maar niet in
dezelfde aantallen als we normaal zouden mogen verwachten voor deze tijd van het jaar.
Agnetha Van Pee antwoordt dat er vooral gewandeld wordt en dat is vooral in Kessel-lo het geval.
De cijfers van de bezoekersaantallen van de afgelopen weken zullen toegevoegd worden aan het
verslag.
Het verslag wordt aangevuld met de volgende cijfers:
Bezoekersaantal voor het Vinne (dmv teller aan de inkom): maart = 5.181 bezoekers, april = 5.222
bezoekers.
Bezoekersaantal voor Kessel-Lo (dmv teller ter hoogte van het zwembad): van 14/3 (begin lockdown)
tot 4/5 = 38.819 bezoekers.
Geschatte bezoekersaantal Huizingen: 6/4 tem 3/5 = 4.199 bezoekers
Geschatte bezoekersaantal Halve Maan (inclusief bezoek wallen ed) = 4.000 bezoekers
Tine Eerlingen heeft vernomen dat de parking van het domein in Kessel-Lo onbetalend zou worden
gemaakt. Was het niet de bedoeling om de parken vooral open te stellen voor de buurtbewoners? Als
je de parking gratis openstelt gaan bezoekers die verder wonen ook afkomen. Was is de bedoeling
om de parking onbetalend te maken?
Gedeputeerde Schevenels meldt dat de eerste richtlijn erin bestond om de parking van de domeinen
af te sluiten om zo enkel nog ruimte te maken voor de buurtbewoners. In een tweede fase mochten

gezinnen met jonge kinderen afzakken naar de parken en domeinen met de wagen. Daarom hebben
we een stukje van de parking opengesteld. De laatste richtlijn van de nationale veiligheidsraad stelt
dat korte verplaatsingen mogen gemaakt worden. Daarom hebben we besloten om de parking niet
betalend te maken omdat het domein van Kessel-Lo op dit moment ook maar enkel toegankelijk is om
te fietsen, te wandelen en te joggen.
Tine Eerlingen stelt zich toch de vraag of er niet te veel volk gaat afkomen als de parkings gratis terug
worden opengesteld.
Gedeputeerde Schevenels stelt dat stelselmatig de richtlijnen van de veiligheidsraad worden
opgevolgd. Ook in Diest en Huizingen zijn er parkings (niet-betalend) en daar stelt er zich geen
probleem. De mensen houden zich aan de richtlijnen. De praktijk leert dat er niet echt reden is tot
bezorgdheid.
Leen Van Aken wil weten welke controle men heeft op het aantal bezoekers nu het niet betalend is. Is
er een beperking op het aantal bezoekers? Worden de bezoekers nog geteld?
Gedeputeerde Schevenels stelt dat er zich de afgelopen weken op dat vlak geen problemen hebben
voorgedaan. We blijven dit uiteraard, samen met de domeinwachters, goed in het oog houden.
Bovendien gaat het om grote aantallen bezoekers als de zwembaden open zijn. En die aantallen gaan
we momenteel zeker niet halen.
Tie Roefs heeft een vraag over de procedure. Is het logisch dat we op 26 mei een reglement
goedkeuren dat ingaat op 1 mei? We moeten opletten dat we geen precedent scheppen.
Gedeputeerde Schevenels begrijpt de opmerking maar stelt dat we in zeer uitzonderlijke
omstandigheden zitten. De afgelopen nationale veiligheidsraad dateert van na de vorige
provincieraad. We gaan nakijken hoe we hier aan kunnen sleutelen om dit juridisch volledig in orde te
brengen.
Hilde Kaspers laat weten dat het rustig was in de Halve Maan te Diest afgelopen weekend.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Doelstellingenrealisatie 2019- Provinciedomeinen, recreatie en evenementenbeleid

Agnetha Van Pee en Willem Vandenhoeck lichten de doelstellingerealisatie 2019 van de
provinciedomeinen, recreatie en evenementenbeleid toe.
Sarah Sneyers vraagt of er met de raadscommissie een aantal zaken kunnen bezocht worden in de
domeinen?
Koen Moeyersons antwoordt dat dit inderdaad de bedoeling is. Vorig jaar hebben we een bezoek
gebracht aan het Vinne en het domein van Kessel-Lo. Van zodra de maatregelen het weer toelaten
zullen we dit ook opnieuw proberen in te plannen.
Koen Moeyersons wil weten of het leegpompen van het meer in het Vinne voor meer bezoekers heeft
gezorgd?
Gedeputeerde Schevenels laat weten dat de bezoekersaantallen in het Vinne eerder gedaald zijn.
Koen Moeyersons wil weten of het aantal overnachtingen op de camperplek in het domein van KesselLo aan de verwachtingen voldoet?
Gedeputeerde Schevenels antwoordt dat de camperplek al van het in begin een groot succes is.
Agnetha Van Pee vult nog aan door te stellen dat de cijfers in de powerpoint gelden vanaf de opening
in mei 2019 en geen overnachtingcijfers zijn voor het volledige kalenderjaar 2019.
Tie Roefs komt terug op een eerder gestelde mondelinge vraag. Het provinciedomein van Kessel-Lo is
open via 3 openingen vanaf 7 uur in de ochtend. Vanaf dan wordt er ook geteld. Is het mogelijk om
deze info ook aan te brengen aan de ingangspoorten zodat bezoekers weten dat het park al open is
vanaf 7 uur en niet vanaf 9 uur. Op die manier zijn de joggers hier ook van op de hoogte en daardoor
kan de anderhalvemetermaatregel ook beter gehandhaafd worden.

Gedeputeerde Schevenels stelt dat de 3 ingangen vanaf 7 uur vooral gelden voor het fietsverkeer. De
vraag naar bekendmaking werd gesteld aan de domeinwachter. Van zodra hier een terugkoppeling
over is gebeurd zal deze info overgemaakt worden aan raadslid Roefs.
Hilde Kaspers vindt dat er in deze coronaperiode extra moet ingezet worden op toerisme in VlaamsBrabant.
Gedeputeerde Swinnen antwoordt dat er momenteel gewerkt wordt aan de uitwerking van een zomer
in Vlaams-Brabant omdat we alle voorjaarsactiviteiten hebben moeten opschorten. We hopen in de
zomervakantie een vernieuwd belevingsaanbod te kunnen doen binnen de provincie zodanig dat de
mensen het gevoel hebben dat ze echt op vakantie zijn op plekjes die ze niet kennen maar wel heel
dichtbij zijn.
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Doelstellingenrealisatie 2019 - Toerisme

Baptist Vlaeminck licht dit dossier toe.
Koen Moeyersons had een vraag over Slow TV. Er zijn afleveringen over wandelroutes en fietsroutes.
Gaat dit verder uitgebreid worden en op welke termijn zou dit zijn?
Gedeputeerde Swinnen meldt dat er nu even gepauzeerd gaat worden omdat we momenteel bezig
zijn met de uitwerking van het zomeraanbod. Daarna pikken we de draad terug op.
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Rondvraag

Er zijn geen variapunten
Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering

19 mei 2019 om 11u
14:20 uur

De secretaris,

De voorzitter,

Peter Biondi

Koen Moeyersons

