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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2020-10-15 
 
 
 
 
Het politiecollege heeft de politieraad van de politiezone TARL, gevormd door de gemeenten 
Ternat, Affligem Roosdaal en Liedekerke, bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping 
met de toegelichte agenda ontvangen op 7 oktober 2020. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Michel Vanderhasselt, voorzitter, burgemeester Ternat; 
Steven Van Linthout, burgemeester Liedekerke, Wim Goossens, burgemeester Roosdaal; 
Rani Berlo, Annick Borloo, Tom De Koster, Kristof De Leeuw, Jochen De Mulder, Fred Dielens, 
Roel Guldemont, Anna Parys, Joris Poppe, Carry Reynders, Jill Rollier, Lena Steenhoudt, Riet 
Stockmans, Guy Uyttersprot, Aster Van Avermaet, Piet Van den Borre, Linda 
Van Huylenbroeck, Hannes Verdoodt, raadsleden; 
Dirk Meert, korpschef; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de heren: 
Walter De Donder, burgemeester Affligem; 
Johan Linthout, raadslid. 
 
De politieraad is vergaderd in de zaal Warande van het gemeentehuis van Liedekerke in openbare 
zitting. Het politiecollege heeft de agenda vastgesteld in vergadering van 21 september 2020. 
 
Vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering  
1) lagen de notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten met de dossiers van de op 

de agenda ingeschreven punten in het politiehuis ter inzage van de raadsleden; 
2) werden elektronisch ter beschikking gesteld van de raadsleden: 

\ de notulen van de vorige vergadering 
\ de toegelichte agenda 

 
De heer Michel Vanderhasselt zit de vergadering van de politieraad voor. De voorzitter opent de 
vergadering om 19.00 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 
 
 
 
1 Project uitbreiding politiehuis 
 
De politiezone overweegt om op de site van het bestaande politiehuis een nieuw gebouw op te 
richten. 
 

Het project wordt uitgebreid toegelicht aan de raadsleden: 

− Noodzaak van de uitbreiding van de bestaande infrastructuur, 

door de heer Dirk Meert, korpschef; 

− Programma van de nieuwbouw 

door de heer Olivier Vandenbroucke, Projectcoördinator Haviland; 

− Financiering van het project en weerslag op de gemeentelijke dotatie 

door de heer Theo Evenepoel, bijzonder rekenplichtige. 

 

De PowerPoint presentatie van de toelichting zal aan de raadsleden worden bezorgd. 

 
 
 
 
2 Notulen vorige vergadering 
(NDC 172.2:504.6) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
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Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 27/1 en artikel 29; 
 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige vergadering van de politieraad, opgemaakt door de 
secretaris van de politieraad; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de 
redactie van deze ontwerpnotulen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de politieraad van 10 september 2020 worden beschouwd als 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. 
 
Artikel 3. 
De notulen, met weglating van de punten van de notulen die achter gesloten deuren werden 
behandeld, worden op de website van de politiezone geplaatst. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
 
 


