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Ranst, 19 juni 2018   Aan de Voorzitter van de gemeenteraad   aan de Gemeentesecretaris  Gustaaf Peetersstraat 7   2520 Ranst   Mevrouw, Mijnheer,    Graag had N-VA volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 25/06/2018   Herstellen schade Interpellatie door Johan De Ryck:  A.  -  Toelichtende nota:  Onder de titel “Aanleggen van grasdallen in de Van Den Nestlaan” lezen we in de bijlage van het college van 7 juni dat de firma Rega eveneens plaatselijk herstellingen moet uitvoeren aan de grasdallen in de Bistweg. De aanleg van de grasdallen in de Bistweg  werd in 2016 uitgevoerd door A.T.B. Van der Weehe voor een bedrag van 88.866 euro.  Onze vragen:  1.  Hoe komt het dat de grasdallen in de Bistweg nu al hersteld moeten worden? 2.  Waarom moet de firma Rega deze herstellingen uitvoeren en niet de firma ATB die toch aansprakelijk gesteld kan worden?   B.  -  Toelichtende nota:  Het project ‘Heraanleg fietspad Vaarstraat ter hoogte van de oprit Oleon’ is gegund voor een bedrag van 26.793€. Het is overduidelijk dat de schade aan het fietspad veroorzaakt is door de vrachtwagens die de oprit van Oleon gebruiken.  Na overleg met het bedrijf werd beslist om de werken uit te voeren in 3 fases. De firma Oleon laat gelijktijdig een deel van de eigen betonverharding herstellen. Voor de uitvoering van deze werken zijn er een aantal vast kosten die niet berekend worden per m² zoals: het grondverzet, de signalisatie en de inrichting en opkuis van de werf.  Onze vragen:  1.  Is er een verdeling van de vaste kosten overeengekomen tussen de gemeente en Oleon? 2.  Welk is de meerkost voor het uitvoeren van de werken in 3 fases? 3.  Waarom worden de kosten voor de heraanleg van de oprit Oleon niet volledig gedragen door Oleon?  


