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OPENBARE ZITTING 

 

ALGEMEEN 

 
    1   Intrekken van een goedgekeurde grafconcessie 

De Raad, 

Gelet op de aanvraag van de heer Noel Soenens, wonende te Ingelmunster, 
Krekelstraat 59 tot het bekomen van een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats met als 
ligging blok 95 rij 1 lot 2 ten gunste van mevrouw Ann Deblaere, overleden te Roeselare op 18 
februari 2005; 

Overwegende dat deze aanvraag in zitting van de gemeenteraad van 22 maart 2005 
gunstig werd behandeld; 

Overwegende dat de aanvrager nu wegens persoonlijke redenen de aanvraag intrekt; 

Overwegende dat de heer Roger D’hoop, wonende te Ingelmunster, Nieuwstraat 15, 
verwant met de overledene, een aanvraag indient tot het bekomen van een grafconcessie ten 
gunste van voornoemde overledene; 

Overwegende dat er geen reden is om de annulering van de gemeenteraadsbelissing 
van 22 maart 2005 te weigeren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De grafconcessie, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 22 maart 2005, 
ten gunste van mevrouw Ann Deblaere, overleden te Roeselare op 18 februari 2005 
wordt ingetrokken en geannuleerd. 

 
    2   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 

Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 
door de gemeenteraad op datum van 4 december 2001, meer bepaald de artikels 46, 104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie, ingediend door respectief: 
- Ingrid Roobroeck-Vanpachtenbeke, Leon Bekaertstraat 1 te Ingelmunster 
- Roger D’Hoop, Nieuwstraat 15 te Ingelmunster 
met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, respectief: 
- blok 41 lot 511, 20 jaar, 200 €, met als begunstigde Antonia Demasure 
- blok 95 rij 1 lot 2, 30 jaar, 450 €, met als begunstigde Ann Deblaere 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een nisconcessie op de urnenweide, 
ingediend door mevrouw Elisabeth Priem, Jan Breydelstraat 62 te Ingelmunster met betrekking op 
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een grondperceel, met ligging blok 90 rij 4 lot 6, duur 30 jaar, prijs 450 €, met als begunstigde 
Remi Claerhout; 

Gezien er geen reden is om de toekenning van de aangevraagde concessies te 
weigeren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 
- Ingrid Roobroeck – Vanpachtenbeke, Leon Bekaertstraat 1 te Ingelmunster 
- Roger D’Hoop, Nieuwstraat 15 te Ingelmunster 
met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 
- blok 41 lot 511, 20 jaar, 200 €, begunstigde Antonia Demasure 
- blok 95 rij 1 lot 2, 30 jaar, 4150 €, met als begunstigde Ann Deblaere 

artikel 2: Er wordt een nisconcessie toegekend aan Elisabeth Priem, Jan Breydelstraat 62 te 
Ingelmunster met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als 
begunstigde, blok 90 rij 4 lot 6, 30 jaar, 450 €, begunstigde Remi Claerhout. 

artikel 3: Deze concessies worden toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 

 
De heer Johan Mistiaen, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    3   Goedkeuring af te sluiten overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster en de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met betrekking tot de sanering van het 
door de VMW aan haar abonnees geleverde water in de zin van art. 6bis §3 van het 
decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending 

De Raad, 

Gelet op artikel 6bis, §1 en §3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water 
bestemd voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het decreet van 24 
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, waarbij aan de 
drinkwatermaatschappijen de verplichting wordt opgelegd om het aan hun abonnees geleverde 
water te saneren en waarbij wordt bepaald dat aan deze saneringsplicht in hoofde van de 
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan worden voldaan door het afsluiten van 
een overeenkomst met een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke markt bevraging aangestelde 
entiteit; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster in het raam van haar gemeentelijke 
saneringsplicht beschikt over een infrastructuur en een reglementair kader om te kunnen voldoen 
aan deze saneringsplicht; 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan de gemeente 
Ingelmunster gevraagd heeft of zij bereid is de sanering van het door de VMW aan haar abonnees 
geleverde water op het grondgebied van Ingelmunster op zich te nemen in de zin van voornoemd 
artikel 6bis, §3 van het decreet van 24 mei 2002; 

Gelet op het voorliggend ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening en de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster haar gemeentelijke saneringsplicht 
volledig zelf wil blijven uitvoeren en wil dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan 
haar abonnees een bijdrage voor de saneringsplicht aanrekent conform de bepalingen van artikel 
16bis van het decreet van 24 mei 2002; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: Het ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening en de gemeente Ingelmunster met betrekking tot het saneren 
van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water op het grondgebied van 
Ingelmunster wordt goedgekeurd. 

 

KERKBESTUREN 

 
    4   Kerkfabriek O.L.Vrouw – Ontslag van beheer aan de penningmeester 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van O.L.Vrouw van 4 april 2005 waarbij de 
eindrekening van de heer Willy Descheemaeker, penningmeester bij de Kerkfabriek van O.L.Vrouw 
ten overstaan van zijn opvolger de heer Daniël Christiaens, wordt vastgesteld; 

Overwegende dat uit de verklaring van de aantredende penningmeester Daniël 
Christiaens blijkt, dat hij alle bescheiden (stukken en registers) van zijn voorganger heeft 
ontvangen; dat hieruit blijkt dat het beheer van de heer Willy Descheemaeker als volledig 
aangezuiverd mag worden beschouwd; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen tot ontslag van beheer aan de heer Willy 
Descheemaeker, penningmeester bij de Kerkfabriek O.L.Vrouw. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
De heer Marnick Goossens, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 3 juli 
2005 n.a.v. het fietsfeest 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art.135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art.12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zondag 3 juli 2005 een fietsfeest wordt georganiseerd op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteit een grote opkomst van 
toeschouwers te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 
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Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers ervan; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art.134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zondag 3 juli 2005 vanaf 12u00 tot 22u00 zal volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
1. In de hiernavermelde straten zal alle verkeer, alsook stilstaan en parkeren, 
verboden zijn: 
* Stationstraat: vanaf de Beukendreef tot voor de Weststraat 
* Markt; volledig 
* Gravinnestraat: vanaf het kruispunt met de Weststraat – Bruggestraat tot aan de 
Oostrozebekestraat 
* Oostrozebekestraat: vanaf de Gravinnestraat tot voor de Bollewerpstraat 
2. Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3 en E3 met onderbord “op zondag 3/07/2005 
vanaf 12u00 tot 22u00”. 

artikel 2: Op volgende weg wordt een verplichte rijrichting ingevoerd: 
* Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Weststraat tot aan het kruispunt met 
de Nieuwstraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht woden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C1 en F19. 

artikel 3: 1. Alle verkeer komende van Brugge richting Kortrijk zal omgeleid worden via de 
Ringlaan. 
2. Alle verkeer komende van Brugge richting Izegem zal omgeleid worden via de 11 
Julisingel. 
3. Alle verkeer komende van Izegem via de Izegemstraat richting Brugge zal 
omgeleid worden via de Gentstraat en Ringlaan. 
4. Alle verkeer komende van Kortrijk via de Kortrijkstraat richting Brugge zal 
omgeleid worden via de Gentstraat en Ringlaan. 

artikel 4: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 5: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 15 juli 
2005 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26/05/1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het  K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 
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Gelet op het positief advies van de Administratie Wegen en Verkeer inzake het gebruik 
van de gewestweg N50d en N50 en N357; 

Overwegende dat op vrijdag 15 juli 2005 een wielerwedstrijd ingericht wordt in de 
gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers, met daarbijhorend toegenomen verkeer allerhande te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze koers bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op vrijdag 15/07/2005 vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de 
hiernavermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
 
* Bruggestraat: vanaf het kruispunt Ringlaan tot aan het kruispunt met de 
Gravinnestraat 
* Gravinnestraat: vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan de 
Oostrozebekestraat 
* Oostrozebekestraat: vanaf de Gravinnestraat tot aan het kruispunt met de 
Lenteakkerstraat 
* Lenteakkerstraat: vanaf het kruispunt met de Oostrozebekestraat tot aan het 
kruispunt met de Krekelstraat 
* Krekelstraat: vanaf het kruispunt met de Lenteakkerstraat tot aan het kruispunt 
met de Meulebekestraat 
* Meulebekestraat: vanaf het kruispunt met de Krekelstraat tot aan het rondpunt 
met de Ringlaan 
* Ringlaan: vanaf het rondpunt met de Meulebekestraat tot aan het kruispunt met 
de Bruggestraat; 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1 + F19. 

artikel 2: Op vrijdag 15/07/2005, vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur, zal er een stilstaan- en 
parkeerverbod op de rijbaan zijn in de onder art.1 vermelde straten. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord “Op vrijdag 15/07/2005 van 17u00 tot 21u00”. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: De beslissing van de Raad dd. 24 mei 2005 houdende de goedkeuring van een 
tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster dd. 15 juli 2005, vervalt. 

artikel 5: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 
    7   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 31 juli 
2005 naar aanleiding van een wielerwedstrijd, voor elite zonder contract, op open 
omloop te Ingelmunster 

De Raad, 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26/05/1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het  K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Gelet op het positief advies van de Administratie Wegen en Verkeer inzake het gebruik 
van de gewestweg N 357 en N 399; 

Overwegende dat op zondag 31 juli 2005 een wielerwedstrijd ingericht wordt in de 
gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers, met daarbijhorend toegenomen verkeer allerhande te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze koers bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zondag 31/07/2005, vanaf 14.30 uur tot 18.30 uur, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de 
hiernavermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
 
* Meulebekestraat (N399): vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan het 
kruispunt met de Krekelstraat 
* Krekelstraat: vanaf het kruispunt met de Meulebekestraat (N399) tot aan het 
kruispunt met de Lenteakkerstraat 
* Lenteakkerstraat: vanaf het kruispunt met de Krekelstraat tot aan het kruispunt 
met de Oostrozebekestraat (N357) 
* Oostrozebekestraat: vanaf het kruispunt met de Lenteakkerstraat tot aan de 
Gravinnestraat 
* Gravinnestraat: vanaf de Oostrozebekestraat tot aan het kruispunt met de 
Bruggestraat 
* Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Gravinnestraat tot aan het kruispunt 
Meulebekestraat (N399) 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden 
C1+ F19. 

artikel 2: Op zondag 31/07/2005, vanaf 14.30 uur tot 18.30 uur, zal er een stilstaan- en 
parkeerverbod zijn in de straten vermeld in art.1. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord “Op zondag 31/07/2005 van 14u30 tot 18u30”. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 
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artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 
    8   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
13 augustus 2005 naar aanleiding van een barbecue in de Mandelstraat 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.'s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.'s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.'s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zaterdag 13 augustus 2005 een barbecue in de Mandelstraat 
wordt georganiseerd; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
publiek te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van het aanwezige publiek; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zaterdag 13 augustus 2005, vanaf 08u00 tot zondag 14 augustus om 15u00, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Mandelstraat vanaf huisnummer 18 tot het einde van 
de doodlopende straat. 
 
Deze verbodsbepaling zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van 
nadarbarelen met verkeersbord C3, met onderbord “uitgezonderd plaatselijk 
verkeer”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 
    9   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 19, 20 en 
21 augustus 2005 naar aanleiding van het jaarlijks feestweekend op de 
‘Kleine Vierbunderwijk’ 

De Raad, 
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.'s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.'s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.'s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op vrijdag 19/08/2005, zaterdag 20/08/2005  en 
zondag 21/08/2005 het jaarlijks feestweekend op de ‘Kleine Vierbunderwijk’ wordt georganiseerd; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
publiek te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van het aanwezige publiek; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: 1. Op vrijdag 19/08/2005 en zaterdag 20/08/2005 zal volgende verkeersregeling 
van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Smedenstraat, de Schilderstraat en de 
Beenhouwersstraat tussen 19u00 en 01u00. 
 
2. Op zondag 21/08/2005zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Smedenstraat, de Schilderstraat en de 
Beenhouwersstraat tussen 10u30 en 01u00. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door het plaatsen van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie MIDOW. 

 
   10   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 11 
september 2005, n. a. v. het project “Brielstroate” in de Bollewerpstraat 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 
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Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.'s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.'s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.'s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zondag 11 september 2005 een “Jeugdnamiddag” wordt 
georganiseerd in de Bollewerpstraat te Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een zekere opkomst 
van kinderen en volwassenen te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers aan dit 
feestgebeuren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op zondag 11 september 2005, vanaf 10u00 tot 18u00, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
a) Alle verkeer is verboden in de Bollewerpstraat, vanaf het kruispunt met de 
Oostrozebekestraat tot aan het kruispunt met de Hinnebilkstraat, om ingericht te 
worden als speelstraat. 
 
b) Dat zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden C3, 
met onderbord “Speelstraat”, bevestigd aan nadarbarelen en geplaatst op de 
kruispunten Oostrozebekestraat – Bollewerpstraat en Hinnebilkstraat - 
Bollewerpstraat, 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf, 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
zonechef van de lokale politie MIDOW. 

 

FINANCIËN 

 
   11   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger vierde kwartaal 2004 

De Raad, 

Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van de heer Jean-Pierre Vroman, 
Gemeenteontvanger, per 9 juni 2005, met kastoestand op 31 december 2004 als volgt: 

  Debet Credit 
 Financiële rekeningen   

55001 Dexia - rekening-courant 863.031,53  

55006 Dexia - rek. KO op leningen 732.550,78  

55018 Dexia - rek. toelagen en leningsgelden 262.175,35  

55201 Fortis - zichtrekening 5.566,52  

55300 Beleggingen 2.800.000,00  

55600 De Post 3.952,96  
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55700 Kas ontvanger 478,28  

 TOTAAL 4.667.755,42  

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 4de kwartaal 2004 van de heer 
Gemeenteontvanger, per 9 juni 2005, met kastoestand op 31 december 2004, goed 
te keuren. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
   12   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger eerste kwartaal 2005 

De Raad, 

Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van de heer Jean-Pierre Vroman, 
Gemeenteontvanger, per 9 juni 2005, met kastoestand op 30 april 2005 als volgt: 

  Debet Credit 
 Financiële rekeningen   

55001 Dexia - rekening-courant 733.213,13  

55006 Dexia - rek. KO op leningen 732.550,78  

55018 Dexia - rek. toelagen en leningsgelden 46.692,63  

55201 Fortis - zichtrekening 5.594,36  

55300 Beleggingen 1.800.000,00  

55600 De Post 10.516,12  

55700 Kas ontvanger 273,55  

 TOTAAL 3.328.840,57  

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 1ste kwartaal 2005 van de heer 
Gemeenteontvanger, per 9 juni 2005, met kastoestand op 30 april 2005, goed te 
keuren. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
De heer Robrecht Kindt, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 
   13   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2004 

De Raad, 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2004, opgemaakt door de heer 
Jean-Pierre Vroman, Gemeenteontvanger; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit, ter vervanging van het besluit van de Regent van 1945; 

Overwegende dat deze hervorming in werking trad op 1 januari 1995; 

Aangezien er aldus, volgens de nieuwe boekhouding, gesproken wordt over drie 
resultaten, zijnde het begrotingsresultaat, het boekhoudkundig resultaat, welke blijken uit de 
synthesetabellen en het exploitatieresultaat, dat blijkt uit de resultatenrekening; dat er eveneens 
een aanpassing in de balans gebeurt; 
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BESLUIT: 13 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: De rekening 2004 goed te keuren die samengesteld wordt als volgt: 

Synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening 

 GEWONE DIENST BUITENGEWONE 
DIENST 

1. Vastgestelde rechten ten voordele van 
de gemeente 

- Onverhaalbare en oninvorderbare 
bedragen 

10.965.698,15 
 
 
 

1.199,00 

4.573.643,02 

 = Netto-vastgestelde rechten 

 - Vastleggingen 

10.964.499,15 

9.214.565,07 

4.573.643,02 

3.435.268,16 

= BEGROTINGSRESULTAAT 1.749.934,08 1.138.374,86 

2. Netto-vastgestelde rechten 

- Aanrekeningen 

10.964.499,15 

9.076.398,11 

4.573.643,02 

1.591.555,12 

= BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 1.888.101,04 2.982.087,90 

3. Vastleggingen 

 - Aanrekeningen 

9.214.565,07 

9.076.398,11 

3.435.268,16 

1.591.555,12 

= Over te dragen vastleggingen (Form.T) 138.166,96 1.843.713,04 

De resultatenrekening 

BATIG COURANT RESULTAAT 1.711.818,00 euro 

BATIG EXPLOITATIERESULTAAT 1.678.022,00 euro 

BATIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 613.989,00 euro 

De balans 
De balans op 31 december 2004 is sluitend met een totaal in ACTIVA en PASSIVA ten bedrage 
van 37.483.113,00 euro. 

 

BEGROTING 

 
   14   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2005 

De Raad, 

Overeenkomstig art. 9 van het KB van 2 augustus 1990, houdende de invoering van 
de nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2004 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2005; 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: De begrotingswijziging 1 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te 
keuren: 
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Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

8.233.635,00 

 

396.633,00 

-149.911,00 

7.758.442,00 

1.749.934,00 

176.495,00 

-99,00 

-475.193,00 

1.749.934,00 

-220.138,00 

149.812,00 

Nieuwe uitkomst 8.480.357,00 9.684.772,00 1.204.415,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

2.923.000,00 

 

306.250,00 

-37.500,00 

2.923.000,00 

1.138.374,00 

125.376,00 

-995.000,00 

0,00 

1.138.374,00 

-180.874,00 

-957.500,00 

Nieuwe uitkomst 3.191.750,00 3.191.750,00 0,00 

 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West- 
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

ONDERWIJS 

 
   15   Vaststelling lokale verlofdagen voor het schooljaar 2005-2006 voor de 
Gemeentelijke Lagere School en de Gemeentelijke BLO-school 

De Raad, 

Overwegende dat voor het schooljaar 2005-2006 twee lokale verlofdagen dienen 
vastgesteld te worden voor de gemeentelijke scholen; 

Gezien het proces-verbaal van overleg van de Schoolraad van 8 juni 2005; 

Gezien het protocol van 7 juni 2005 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité Onderwijs; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden, inzonderheid artikel 9; 

Overwegende dat de onderhandelingen als beëindigd mogen beschouwd worden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verlofdagen voor het schooljaar 2005-2006 voor de Gemeentelijke Lagere 
School  worden vastgesteld op 
- maandag 5 december 2005 
- maandag 8 mei 2006. 

artikel 2: De verlofdagen voor het schooljaar 2005-2006 voor de Gemeentelijke BLO-school 
“De Zon” worden vastgesteld op 
- maandag 26 september 2005 
- maandag 8 mei 2006 

artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 
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   16   Goedkeuring bijzondere benoemingsvoorwaarden in wervingsambt 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 15, 16, 19 en artikel 31, §1 van het decreet Rechtspositie van 27 
maart 1991; 

Gelet op het feit dat bijkomende voorwaarden kunnen worden gesteld; 

Gelet op het protocolakkoord van 7 juni 2005van het Bijzonder 
Onderhandelingscomité; 

Gelet op artikel 94 en artikel 145 van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Onverminderd de decretale benoemingsvoorwaarden, de volgende bijkomende 
benoemingsvoorwaarden in een wervingsambt vast te leggen: 

• Bij de in aanmerking te nemen dienstanciënniteit (conform artikel 31, par. 1,1° van het 
bovenvermeld decreet Rechtspositie) wordt rekening gehouden met de diensten gepresteerd 
bij een ander schoolbestuur. 

• Bij het schoolbestuur van de gemeente Ingelmunster een dienstanciënniteit van ten minste 
360 dagen hebben verworden, waarvan er 240 effectief zijn gepresteerd. 

• Zich bij aangetekend schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen 
kandidaat stellen, uiterlijk op 15 juni van het lopende schooljaar. 

• In het bezit van het vereist bekwaamheidsbewijs voor het te benoemen ambt. 

• Zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevinden 

• Het pedagogisch project en het arbeidsreglement onderschrijven, alsook de 
functiebeschrijving aanvaarden, (conform de gemeenteraadsbesluiten dd. 21/09/2004) 

• Gedurende de periode van gewone tijdelijke aanstelling ieder schooljaar een gunstige 
beoordeling krijgen. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 16 
juni 2005 

Oproep tot verbetering van de toestand van de ‘dreef’ tussen Rusthuis en Weststraat. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Koen Geldof, raadslid, die het volgende toelicht. 

Tijdens regenachtige dagen is het wandelpad tussen het rusthuis en de Weststraat een vuil 
modderig wandelpad waardoor het vermeden wordt door de potentiële gebruikers. Bovendien 
worden de putten er systematisch gevuld met steenslag wat aanleiding geeft tot de moeilijke 
bewandelbaarheid van dit deel. 

Is het niet mogelijk om deze strook van de dreef even toegankelijk te maken als het eerste deel? 
Kan het College van Burgemeester en Schepenen deze werken begroten voor 2006, zodat ook de 
zwakke weggebruiker hier aan zijn trekken komt? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer D’Hoop, schepen, die het volgende antwoordt. 

De functie van de Beukendreef is dubbel. In het eerste deel vanaf de Stationsstraat tot de ingang 
van de Ermitage is dit enkel een ingerichte verbinding voor de zachte weggebruiker. Het tweede 
deel vanaf die ingang tot de Weststraat is daarnaast ook belast met erfdienstbaarheden van 
toegang voor de woningen in dat gedeelte. Dat wil zeggen dat niet enkel de bewoners, maar ook 
bepaalde diensten (huisvuilophaling, leveringen, …), die noodgedwongen met vrachtwagens 
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gebeuren, toegang moeten kunnen nemen via de dreef. Om te voldoen aan deze verplichting en 
om een duidelijk onderscheid tussen de twee delen te behouden, bestaat het verschil in profiel, 
enerzijds een aanleg in dolomiet in het eerste deel wat volstaat voor de wandelaar en fietser, in 
het tweede deel een breder profiel in steenslag die grotere lasten beter kan weerstaan. 

Zolang de erfdienstbaarheden blijven bestaan, zal er ook een periodiek onderhoud van de dreef 
nodig zijn. Om dit op te vangen zou kunnen overwogen worden, dit gedeelte te verharden, doch dit 
brengt voorzieningen mee van wateropvang en dit kadert ook niet echt in het geheel van de 
natuurlijke omgeving. Nu is de verharding waterdoorlatend. Tijdens een droge periode kan 
eventueel wel overgegaan worden tot een herprofilering met de bandenkraan, wat de 
toegankelijkheid voor zachte weggebruikers opnieuw zou verbeteren. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
    2   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 16 
juni 2005 

Oproep tot initiatiefname ter herstelling van de ‘Lysbrug’. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Koen Geldof, raadslid, die het volgende toelicht. 

De Lysbrug ligt er geleidelijk aan gevaarlijk bij. Er zijn bakstenen uitgevallen waardoor een volledig 
opstaand stuk tussen 2 treden verdwenen is. Hier en daar is het metaal volledig doorgeroest. Op 
andere plaatsen zal de doorroesting niet lang meer op zich laten wachten. De treden liggen vol 
zand (modder) waardoor de brug bij regenweer ook vermeden wordt. Bovendien is er sinds jaar en 
dag geen verlichting meer aanwezig op de Lysbrug, waardoor ze ook ’s avond vermeden wordt. 
Jaren terug was daar wel verlichting voorzien. 

Mag ik er dan ook bij het College van Burgemeester en Schepenen op aandringen om initiatieven 
te nemen zodat de Lysbrug in ere hersteld wordt en ze tevens opnieuw voetgangersvriendelijk 
gemaakt wordt. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer D’Hoop, schepen, die het volgende antwoordt. 

Bij nazicht van de Lysbrug werd vastgesteld dat aan de noordkant inderdaad een opvulling in 
baksteen verdwenen is. Dit zorgt echter niet direct voor gevaar, bovendien kan het hersteld 
worden door onze technische diensten. 
Wat betreft de algemene toestand van de brug, gebeurt de inspectie door de NV Waterwegen en 
Zeekanaal. De brug staat zeker niet meteen op instorten, maar zou wel een likje verf kunnen 
gebruiken. 
Ook het onderhoud van de brug is de verantwoordelijkheid van diezelfde dienst. Gelet op de 
gekende onderbemanning bij die dienst, zou de gemeente eventueel zelf kunnen instaan voor een 
grondige opkuisbeurt van het stof en het zand op de treden. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    3   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Ann De Frene, raadslid, bij brief van 
15 juni 2005 

Vraag tot het ter beschikking stellen van rookmelders aan de gezinnen in Ingelmunster. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ann De Frene, raadslid, die het volgende toelicht. 
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Ruim een jaar geleden besliste de het Vlaamse Parlement dat iedereen via de lokale besturen een 
gratis rookmelder kon krijgen. In antwoord op een parlementaire vraag zei de Vlaamse Minister 
Marino Keulen echter dat dit project voorlopig afgeblazen is. De begrote kosten bedroegen voor dit 
project 75 miljoen euro en dit heeft de Vlaamse regering niet beschikbaar. 
Wij menen echter dat de plaatsing van rookmelders in de woningen meer dan nuttig en zinvol is. 
Onze CD&V-fractie heeft dan ook een werkgroep opgericht die dit dossier ‘rookmelders’ heeft 
voorbereid en onderzocht. De beknopte samenvatting van de resultaten van de werkgroep wordt 
ter beschikking gesteld van het gemeentebestuur. 
Onze werkgroep stelt voor om in een eerste fase een rookmelder gratis ter beschikking te stellen 
aan de oudere senioren, te beginnen met de meer dan 75 jarigen. Dit is immers de meest 
kwetsbare groep, waar een tijdige waarschuwing van brandgevaar van levensbelang kan zijn. 

Mogen wij vragen aan het schepencollege om dit voorstel te onderzoeken en in overweging te 
willen nemen. Mits aanvaardig ervan zouden de opendeurdagen bij de brandweer van Ingelmunster 
wellicht een ideale gelegenheid kunnen zijn om aan dit initiatief ruime bekendheid te geven. 
Bovendien kunnen alle gezinnen wellicht gestimuleerd worden om zelf ook over te gaan tot de 
aankoop van dergelijk toestel. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het Schepencollege zal deze vraag onderzoeken aangezien door dit initiatief kan tegemoet 
gekomen worden aan de veiligheidsrisico’s die gans in het bijzonder aanwezig zijn bij onze oudere 
bewoners. 

Wij zullen u zo spoedig mogelijk in kennis stellen van het gevolg dat aan uw vraag kan worden 
voorbehouden, na overleg en advies vanwege de heer brandweercommandant. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 
 


