
Tussenkomst Rene Wouters tijdens de gemeenteraad Hulshout 24 april 2007 
 

Toegevoegd punt 4: Wegenwerken: uitvoeringstermijnen en informatie aan de bevolking 
 
Vragen aan de schepen van openbare werken: 
 

1. Welk zijn de voorgeschreven uitvoeringstermijnen van de aan gang zijnde werken en 
wanneer zullen alle straten terug open zijn ? 
Werden de deeltermijnen tot nu toe door de aannemer gerespecteerd en zoniet, welke 
boetes voor vertraging werden er aan de aannemer opgelegd ? 
Welke maatregelen zijn er genomen om de hinder te beperken ?  
 
Heeft men bijvoorbeeld overwogen om het beton lichtjes te overdimensioneren omdat 
beton 28 dagen nodig heeft om zijn karakteristieke weerstand te bereiken, maar al na 
één week 95% van die karakteristieke weerstand bereikt heeft. Dus door 5% te 
overdimensioneren heeft men 4 maal sneller de vereiste weerstand en door bovendien 
snelhardend cement toe te passen, wat men in de volksmond ‘rapied’ noemt, kan men 
de vereiste weerstand zelfs nog sneller bereiken. Heeft men ook overwogen om 
beurtelings één van de twee rijrichtingen open te houden, bijvoorbeeld met behulp van 
voorlopige verkeerslichten. Heeft men dan bij deze overwegingen ook rekening 
gehouden met het grote economische verlies, niet alleen voor de zelfstandigen langs 
de afgesloten straten maar ook voor alle andere en voor de individuele burger want 
door die omleidingen moeten heel wat meer kilometers worden afgelegd.  
 

2. Op welke manier werd het overleg met de handelaars georganiseerd en wat zijn 
daarvan de conclusies ? Ik verwijs in dit verband naar pagina 134 van het strategisch 
beleidsplan waar onder andere staat: “Minstens zal de last van de openbare werken 
beperkt worden via een permanent, intensief overleg met lokale handelaars.” 
Op welke manier werd de bevolking ingelicht ? Waarom werd er geen 
informatievergadering georganiseerd voor op zijn minst de buurtbewoners ? 

 
Concreet stel ik het volgende voor: Dat de schepen dringend met de aannemer rond de tafel 
gaat zitten om voor de laatste fase die nu aan de gang is maatregelen uit te werken om het 
afsluiten van de straat te beperken tot de uitvoeringstermijn die in het lastenboek werd 
vastgelegd enerzijds en anderzijds dat de schepen dringend een infovergadering voor de 
bevolking organiseert. 
 


