AGENDA MET TOELICHTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN
HAMME IN ZITTING VAN 24/02/2021

OPENBAAR

O.1

Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring

O.2

Aanstellen ontwerper heraanleg Strijderslaan - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen besluit

Voor de heraanleg van de Strijderslaan dient een ontwerper aangesteld. De opdracht van de ontwerper
bestaat uit de opmaak van een haalbaarheidsstudie, een begeleidend communicatie- en
participatietraject, de opmaak van een ontwerpstudie t.e.m. de opvolging van de
aanbestedingsprocedure, de begeleiding van de uitvoering van de werken, de afkoppelingsstudie van de
private percelen en de eventuele bijkomende studie gerelateerd aan de opdracht zoals uitvoerig
beschreven in de technische voorschriften van het bestek. Kostenraming ontwerper: € 275.895,00 (excl.
btw). De opdracht wordt gegund via de openbare procedure. Krediet is voorzien in het
investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0200-00/2240000/BESTUUR/CBS/0/IP-050-ACT-1310 en in
het budget van de volgende jaren. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden en wijze van
gunnen vast te stellen voor het aanstellen van een ontwerper.

O.3

Overeenkomst nr. 21/008 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid - goedkeuring - besluit

Voor de vrijstelling van de algemene heffing op gezinnen en voor het verdelen van de waardebonnen
voor de extra coronasteun dienen wij te beschikken over de rechthebbenden op de verhoogde
tegemoetkoming.
Wanneer een lokale overheid aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vraagt om de lijst van de
inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen te krijgen met het oog op de automatische toekenning van een
belastingvermindering of een ander aanvullend voordeel, dan moet de lokale overheid een overeenkomst
laten goedkeuren door de gemeenteraad. Vandaar voorliggend voorstel van raadsbesluit.

O.4

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Biezestraat - besluit

De Biezestraat is gelegen binnen de bebouwde kom. Het gedeelte ten westen van de gewestweg is een
belangrijke in- en uitvalsweg naar het centrum, het oostelijke deel is eerder een landelijke
verbindingsweg, deels met verblijfskarakter. In beide delen is het snelheidsregime 50 km/u.
Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de
gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

O.5

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Neerstraat - besluit

De Neerstraat is gedeeltelijk gelegen binnen de bebouwde kom en is, behoudens aan het kruispunt met
N41, een straat in de voorrang. Er zijn aanliggende (verhoogde) fietspaden, er zijn niet overal
voetgangersvoorzieningen.
Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de
gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

O.6

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Loystraat - besluit

De Loystraat is gelegen binnen de bebouwde kom. Behoudens aan het kruispunt met Kardinaal Jozef
Cardijnlaan, is de voorrang aan rechts van toepassing.
Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de
gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.
De hoofdopdracht in deze is het verwijderen van de parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen
gebruikt door personen met een beperking ter hoogte van HNR 165.

O.7

GBS: De Dobbelsteen: missie, visie en pedagogisch project - goedkeuring - besluit

De nieuwe visie, missie en het pedagogisch project werden goedgekeurd op de schoolraad van
basisschool De Dobbelsteen op 28 januari 2021. Deze werd ook besproken op het college van
burgemeester en schepenen van 9 februari 2021. Concreet worden volgende missie, visie en pedagogisch
project voorgesteld:
1. Missie
Onze school wil ieder kind een positieve leerervaring bezorgen en vertrouwen geven in de eigen talenten
en de toekomst.
2. Visie
Onze school streeft ernaar om ieder kind vanuit vertrouwen in zichzelf en de andere met een open blik
naar de veranderende wereld rondom zich te laten kijken. Hierbij wordt elk kind erkend als individu en
kan het beroep doen op die zorgen die nodig zijn om optimaal te kunnen groeien tot zelfstandige, sociale
en veerkrachtige persoonlijkheden en kritische denkers. Iedere leerling kansen bieden om hoge ogen te
gooien: daar gaat GBS De Dobbelsteen voor!
3. Pedagogisch project

Welkom in De Dobbelsteen! Onze dynamische, pluralistische plattelandsschool omringt ieder kind met de
beste zorgen. De kernwaarden van dit pedagogisch project vormen hierbij de leidraad.


Kindgericht

Vanuit de talenten en de leefwereld van de kinderen te leren samenwerken en hun blik op de wereld te
verruimen. Onze leerlingen hebben inspraak op school en we waken over hun welbevinden. Er wordt
goed voor onze leerlingen gezorgd: al van in de kleuterklas worden kinderen regelmatig besproken tijdens
een zorgoverleg en in de lagere school staat de leerkracht garant voor individuele coaching tijdens
kindcontacten. Leerlingen worden warm toegeleid naar een volgende stap in de schoolloopbaan, op De
Dobbelsteen staat ieder kind centraal!


Warm

Door te kiezen voor beperkte klasgroepen, staat onze school garant voor een warme, familiale sfeer
waarbij eenieder gerespecteerd wordt als individu. Op De Dobbelsteen worden kinderen gehoord: ze
kunnen terecht bij leerkrachten, de zorgcoördinator of de leerlingenraad. Bovendien dragen we een
positieve communicatiestijl op onze school hoog in het vaandel. Op De Dobbelsteen worden
mogelijkheden aangeboden en kansen gegeven. Onze plattelandsschool leent zich uitermate voor een
nauwe samenwerking met ouders en de lokale gemeenschap voor activiteiten allerhande. Samenkomsten
van onderwijsparticipanten verlopen in een aangename sfeer en worden ondersteund door ons
Oudercomité.


Gezondheid

We zetten reeds van in de peuterklas in op een optimale motorische ontwikkeling van kinderen. In de
kleuterklassen zijn bewegingshoeken aanwezig en wordt er wekelijks gesport.Kleuters leren steppen,
zwemmen en fietsen. In de lagere school stimuleren we naast de bewegings- en zwemlessen actief leren
tijdens alle lessen. Fietsen en wandelen wordt gepromoot: we verplaatsen ons bij voorkeur te voet of per
fiets naar activiteiten en richten naschoolse rangen in om leerlingen veilig naar huis te begeleiden.


Speels

Groot en klein werkt met de tablet, het Smartboard of een computeren we doen op speelse manier aan
leesbevordering, want ‘Lezen moet je doen!’. De overstap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar
verloopt op een aangename manier door fijne integratiemomenten waarin spelvormen allerhande aan
bod komen. Vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar wordt de Franse taal geïnitieerd
met behulp van poppen, liedjes, versjes en spelletjes. Onze speelplaatsen zijn voorzien van spelmateriaal
allerhande en aangekleed in vrolijke thema’s die uitnodigen tot fantasiespel.


Dialoog

Samen maken we school! Onze school gaat graag in gesprek met buurtbewoners, plaatselijke
verenigingen, andere scholen, de culturele sector... Via onze Ouderraad kan men bij ons terecht met
suggesties over de algemene werking van de school en ook de Schoolraad adviseert de school. Samen
maken we werk van vooruitgang!

