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Plaats Digitale vergadering Datum 31/05/2022 
Voorzit(s)ter Lucia Dewolfs Aanvangsuur 15:00 uur 
 
Aanwezig Tom Dehaene, gedeputeerde 

Gunther Coppens, gedeputeerde 
Bart Nevens, gedeputeerde 
Lucia Dewolfs, raadslid 
Lena Ghysels, raadslid 
Hilde Kaspers, raadslid 
Linda Van den Eede, raadslid 
Marc Wynants, raadslid 
Manu Claes, raadslid 
Geertrui Windels, raadslid 
Ella De Neve, raadslid 
Eddy Poffé, raadslid 
Luka Augustijns, raadslid 
Sarah Sneyers, raadslid 
Marc Florquin, raadslid 
Willy Smout, raadslid 
Monique Swinnen, raadslid 
Walter Zelderloo, raadslid 
Maarten Smeets, diensthoofd PIVO 
Jan Vanluchene, architect dienst gebouwen 
Jos De Boeck, directeur Mens 
Jan Boon, diensthoofd onderwijs 
Jolien T’Syen, deskundige directiesecretariaat directie Mens 
Gwen Denteneer, deskundige griffiedienst 
Catherine Lemaire, administratief medewerker griffiedienst 
Nico Janssen, programmamanager dienst Europa 

 
Verontschuldigd Tie Roefs, raadslid 
 



Agendapunten 
 

De voorzitter, Lucia Dewolfs, opent de vergadering en overloopt de verontschuldigingen. Tie Roefs 
laat zich verontschuldigen en wordt vervangen door Luka Augustijns. 
 
De uitnodiging en het verslag werden tijdig verstuurd. 
 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 17 mei 2022 

 
De voorzitter gaat na of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige raadscommissie van 31 mei 
2022. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2 Samenwerkingsovereenkomst omlegging gasvervoerleiding Fluxys t.h.v. Bomaco 

 
De voorzitter geeft het woord aan Maarten Smeets, diensthoofd PIVO. 
 
Maarten Smeets licht het agendapunt toe aan de hand van een PowerPointpresentatie die aan de 
raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 1). 
 
De voorzitter vraagt aan gedeputeerde Tom Dehaene of hij nog iets wil toevoegen. 
 
Tom Dehaene meldt dat het een hoog bedrag is, wat normaal is bij zulke werken. Dat bedrag was 
verrekend bij de aankoop. Het is iets meer dan er toen geraamd was, maar dat kan gecompenseerd 
worden bij de raming van de kosten voor de uitvoering van de werken. 
 
De voorzitter geeft aan dat we dus wisten bij de aankoop van de Bomaco-site dat deze verlegd moest 
worden. Het was dus een bezwarende aankoop, maar het bedrag was reeds ingecalculeerd. Ze geeft 
het woord aan Willy Smout. 
 
Willy Smout vraagt of de nodige aftakkingen zijn voorzien voor de toekomstige koper, vermits lot 1 
verkocht zal worden tijdens de volgende legislatuur. 
Bij zijn tweede vraag meldt hij dat de gasleidingen van Fluxus recentelijk veranderd zijn van 
laagcalorisch naar hoogcalorisch. Hij vraagt of dit ook voorzien is en of Fluxus op onze kosten een 
oude leiding laat vervangen door een nieuwe. Hoe oud was de leiding die er nu ligt? 
 
Tom Dehaene antwoordt dat dit een grote transportleiding is die alleen door Fluxus gebruikt wordt, 
waarop geen aansluitingen voor particulieren voorzien worden. 
Maarten Smeets vult aan dat deze leiding in de toekomst ook kan gebruikt worden voor transport van 
waterstof. Het gaat om een bestaand netwerk waarin we maar een klein stukje verleggen. 
 
Willy Smout vindt dat het toch gaat om een oude leiding die vervangen wordt door een nieuwe. Wij 
gaan de volledige kost van de nieuwe dragen. Is hierover onderhandeld? 
 
Jos De Boeck antwoordt dat de provincie vragende partij is, omdat het wettelijk niet meer kan om er 
een nieuwe bestemming aan te geven. Het is een stuk van een bestaande leiding, waarop jaarlijks 
drukproeven worden uitgevoerd. De resultaten waren positief. Zolang de leidingen in orde zijn, blijven 
deze in gebruik. Stel dat Fluxus een ander stuk zou gebruiken voor wat wij omleggen, dan blijft men 
met oude stukken zitten ervoor en erna, als deze al oud zijn. Daarmee is het probleem niet opgelost, 
als er een probleem zou zijn. 
 
De voorzitter vraagt of dit volstaat voor Willy Smout. 
 
Willy Smout zegt dat dit volstaat en dat er dus weinig onderhandelingsmarge mogelijk was. 
 
De voorzitter besluit na rondvraag dat de commissie haar goedkeuring geeft aan het 
samenwerkingsakkoord, dat de deputatie het definitieve tracé goedkeurt, en aan de ondergrondse 
grondruil. Dit wordt ter beslissing aan de provincieraad voorgelegd. 



Ze dankt de sprekers voor de voorstelling en toelichting van het dossier. 
 

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en kan voorgelegd worden aan de 
Provincieraad. 

 

3 Voorontwerp kleedkamers brandweer loods 105 PIVO 

 
De voorzitter leidt het volgende agendapunt in. Het dossier is nog geen raadsdossier, maar een 
voorontwerp, waarop de commissie haar advies kan geven. Het is de bedoeling dat dit dossier in het 
najaar opnieuw wordt voorgelegd op een raadscommissie en nadien naar de Provincieraad gaat. 
Ze geeft het woord aan Jan Vanluchene, architect dienst gebouwen. 
 
Jan Vanluchene licht het dossier toe aan de hand van een PowerPointpresentatie die aan de 
raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 2). 
 
De voorzitter dankt Jan Vanluchene voor de klare en duidelijke uiteenzetting, die bewijst dat het 
gebouw aan functionaliteit zal toenemen voor personeel en gebruikers, dat de capaciteit zal verhogen 
en dat de doorstroming bij het gebruik van de lokalen zal verbeteren. 
 
De voorzitter vraagt of er vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. 
Ze dankt Jan Vanluchene voor het voorstel en stelt dat de commissie in blijde verwachting is voor het 
najaar, wanneer de concrete uitvoering van de plannen voorgelegd zal worden. 
 

Correctie van de dienst gebouwen: 
De werkwijze is dat voorontwerpen op de raadscommissie worden voorgelegd en 
toegelicht. Indien hier opmerkingen, suggesties, aandachtspunten worden geopperd en 
geformuleerd, dan worden die meegenomen voor het definitieve dossier. 
Het definitieve ontwerp gaat rechtstreeks naar de deputatie en de Provincieraad en 
komt niet meer op een raadscommissie. 

 

4 Toelichting i.h.k.v. rapportering 2021 en opvolgingsrapportering 2022 PIVO 

 
De voorzitter geeft het woord aan Jos De Boeck, directeur Mens en PIVO. 
 
Jos De Boeck licht het agendapunt toe aan de hand van een PowerPointpresentatie die aan de 
raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 3). 
 
De voorzitter vraagt naar de juridische betekenis van het begrip ‘bezetting ter bede’. 
 
Tom Dehaene verduidelijk dat ‘bezetting ter bede’ een soort huur is die gemakkelijk opzegbaar is. 
Jos De Boeck vult aan dat dit meestal gebruikt wordt in afwachting van een herbestemming. 
 
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. 
Ze dankt Jos De Boeck voor de duidelijke voorstelling. 
 

5 Toelichting i.h.k.v. rapportering 2021 en opvolgingsrapportering 2022 dienst Onderwijs 

 
De voorzitter geeft het woord aan Jan Boon, diensthoofd onderwijs. 
 
Jan Boon licht het agendapunt toe aan de hand van een PowerPointpresentatie die aan de 
raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 4). 
 
De voorzitter dankt Jan Boon voor deze vlucht over het voorbije jaar en de vlotte overgang naar het 
jaar 2022, met de hoop en zekerheid dat er nog veel werk is, want taal is een bewegend gegeven 
waar blijvend aan gewerkt moet worden. Ze geeft het woord aan Willy Smout. 
 



Willy Smout vindt het een zeer interessante uiteenzetting. Het woord ‘Oekraïne’ is gevallen. De 
deputatie had einde maart aangekondigd dat er werk gemaakt zal worden van een nooddorp voor de 
vluchtelingen. Hij vraagt of er speciale insteken voorzien zijn op vlak van taal op korte termijn. Hier zijn 
weinig mensen die Oekraïens begrijpen, maar ze drukken zich meestal uit in het Engels. Hoe gaan we 
daarmee om in kader van de vernederlandsing? Zijn er al concrete actieplannen uitgewerkt? 
 
Jan Boon verduidelijkt dat er vanuit de cel Vlaams karakter reeds langer een netoverschrijdend lerend 
netwerk bestaat rond OKAN. De problematiek van de Oekraïense leerlingen is in dat netwerk ook 
opgenomen en er wordt nagegaan hoe die leerlingen de beste onderwijskansen kunnen krijgen. 
In de provinciale school PISO Tienen werden, in samenwerking met Stad Tienen, 16 extra plaatsen 
gecreëerd voor de opvang van Oekraïense leerlingen. 
 
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. Ze dankt Jan Boon voor 
de heldere uitleg. De raadscommissieleden zijn welkom in zijn kantoor om het uitgewerkte materiaal in 
te kijken. 
 

6 Rondvraag: 

 
De voorzitter meldt dat de volgende raadscommissie gepland staat op 14 juni 2022 om 17 uur, onder 
voorbehoud van agendapunten. 
 
Er zijn geen bijkomende punten of vragen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
 
 
 
Datum volgende vergadering  14 juni 2022 
Einduur van de vergadering 16:07 uur 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
Nico Janssen Lucia Dewolfs 
 


