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OPENBARE ZITTING 

KERKBESTUREN 

    1   Advies begroting 2006 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 

Gelet op de begroting van de Kerkfabriek St. Amand te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2006, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 5 juli 2005; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld: 

Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 79.696,83 
Buitengewone dienst: 31.288,72 
Totaal: 110.985,55 

Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 13.625,00 
Gewone dienst: 77.319,50 
Buitengewone dienst: 20.041,05 
Totaal: 110.985,55 

SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de begroting 2006 van de Kerkfabriek St. 
Amand. 

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. 

 
    2   Advies begroting 2006 van de kerkfabriek O. L. Vrouw 

De Raad, 

Gelet op de begroting van de Kerkfabriek O. L. Vrouw te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2006, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 4 juli 2005; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld: 
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Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 40.540,31 
Buitengewone dienst: 16.589,05 
Totaal: 57.129,36 

Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 10.325,00 
Gewone dienst: 43.004,36 
Buitengewone dienst: 3.800,00 
Totaal: 57.129,36 

SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de begroting 2006 van 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 Johan Mistiaen en mevrouw Ann Defour, raadsleden, en mevrouw Trees Lapeere, schepen, 
nemen deel aan de zitting. 
 

POLITIE 

    3   Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 rond de scholen te 
Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op art. 135 §2, en op art. 119; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op 
artikel 22 quater; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor 
het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30km/uur; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 mei 2002 tot bepaling van de vereisten voor het 
instellen van zones 30 ingericht in schoolomgevingen; 

Overwegende dat deze herinrichting kadert in het aanleggen van zone 30 in alle 
schoolomgevingen te Ingelmunster; 

Overwegende dat de dienst Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zelf zal instaan voor de signalisatie op de gewestwegen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: In de hiernavermelde straten wordt er een zone ingesteld met een snelheids-
beperking tot 30 km.per uur: 
 
* Jan Breydelstraat: volledig 
* Acaciaplein: volledig. 
 
Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden 
F4a/F4b en het gevaarsbord A23. 

artikel 2: In de hiernavermelde straten wordt er een zone 30 ingesteld met een snelheids-
beperking tot 30 km per uur: 



Vervolg zitting van 20 september 2005 

 

 
* Schoolstraat: vanaf het kruispunt met de Hinnebilkstraat tot aan het kruispunt 
met de Oostrozebekestraat 
* Guido Gezellestraat: volledig 
 
Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden 
F4a/F4b en het gevaarsbord A23. 

artikel 3: In de hiernavermelde straten wordt er een zone 30 ingesteld met een snelheids-
beperking tot 30 km per uur: 
 
* H. Consciencestraat: vanaf de Kortrijkstraat tot en met het huisnummer 22 
* Brigandstraat: volledig. 
 
Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden 
F4a/F4b en het gevaarsbord A23. 

artikel 4: Huidig aanvullend reglement vervangt de beslissing van de Raad van 19 april 2005, 
houdende goedkeuring van een aanvullend reglement inzake het invoeren van zone 
30 rond de scholen van Ingelmunster. 

artikel 5: Dit besluit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van de Federale 
Overheidsdienst Verkeer en Vervoer. 

 
    4   Afbakening zone 30 ter hoogte van de Vrije Basisschool St.-Jozef - advies 

De Raad, 

Overwegende dat tegen 1 september 2005 aan alle schoolomgevingen een zone 30 
diende ingesteld te worden; 

Gelet op artikel 3 van de wet houdende coördinatie van de wetten betreffende de 
politie van het verkeer gevoegd bij het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het ontwerp van ministerieel besluit, opgemaakt door de administratie wegen 
en verkeer van de Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot bepaling van de vereisten voor het instellen van 
zones 30 in schoolomgevingen; 

Gelet op de adviesvraag van 12 juli 2005 door de Afdeling Wegen en Verkeer West-
Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van ministerieel besluit wordt gunstig geadviseerd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt in drievoud opgestuurd aan de Afdeling Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen, Markt 1 te 8000 Brugge. 

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. 

 
    5   Afbakening zone 30 ter hoogte van de gemeentelijke BLO-school ‘De Zon’ - advies 

De Raad, 

Overwegende dat tegen 1 september 2005 aan alle schoolomgevingen een zone 30 
diende ingesteld te worden; 

Gelet op artikel 3 van de wet houdende coördinatie van de wetten betreffende de 
politie van het verkeer gevoegd bij het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het ontwerp van ministerieel besluit, opgemaakt door de administratie wegen 
en verkeer van de Vlaamse Gemeenschap; 
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Gelet op het KB van 14 mei 2002 tot bepaling van de vereisten voor het instellen van 
zones 30 in schoolomgevingen; 

Gelet op de adviesvraag van 18 juli 2005 door de Afdeling Wegen en Verkeer West-
Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 6 onthoudingen 

artikel 1: Het ontwerp van ministerieel besluit wordt gunstig geadviseerd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt in drievoud opgestuurd aan de Afdeling Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen, Markt 1 te 8000 Brugge. 

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. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    6   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 27 juni 2005 houdende 
vaststelling van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 1, 2 en 3 juli 2005 
n.a.v. het wijkfeest op de "Grote Vierbunderwijk”  

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 27 juni 2005 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 1, 2 en 3 juli 2005 naar aanleiding van het wijkfeest op de 
“Grote Vierbunderwijk”; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen van de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de Burgemeester van 27 juni 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op 1, 2 en 3 juli 2005 naar aanleiding van het 
wijkfeest op de “Grote Vierbunderwijk”, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.  Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de Heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    7   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 27 juni 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster, Beukendreef, op 
zondag 03 juli 2005 n.a.v. het fietsfeest 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 27 juni 2005, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zondag 3 juli 2005 n.a.v. het fietsfeest; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 27 juni 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op zondag 3 juli 2005 n.a.v. het fietsfeest, wordt 
bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
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Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    8   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 23 juli 2005 
n.a.v. de KLJ fuif FARm WEST 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2005 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 23 juli 2005 n.a.v. de KLJ fuif FARm WEST; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Dienstdoende Burgemeester van 25 juli 2005 houdende het 
tijdelijk verkeersreglement vastgesteld op zaterdag 23 juli 2005 n.a.v. de KLJ fuif 
FARm WEST, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.  Tevens 
wordt een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer 
Zonechef van de politiezone Midow. 

 
    9   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 2 augustus 2005 houdende 
het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf donderdag 
04 augustus 2005 tot en met zondag 07 augustus 2005 n.a.v. de Kriekefeesten 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 2 augustus 2005 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld te Ingelmunster vanaf donderdag 04 augustus 2005 
tot en met zondag 07 augustus 2005 n.a.v. de Kriekefeesten; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 2 augustus 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld vanaf donderdag 04 augustus 2005 tot en met 
zondag 07 augustus 2005 n.a.v. de Kriekefeesten, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
   10   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2005 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
13 augustus 2005 en zondag 14 augustus 2005 n.a.v. de Mennefeesten in de 
Zwanestraat 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de  heer Burgemeester van 25 juli 2005 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 13 augustus 2005 en zondag 14 augustus 2005 
n.a.v. de Mennefeesten in de Zwanestraat; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op zaterdag 13 augustus 2005 en 
zondag 14 augustus 2005 n.a.v. de Mennefeesten, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
   11   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van ** augustus 2005 houdende 
het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
zaterdag 27 augustus 2005 n.a.v. de wielerwedstrijd op open omloop ‘Trofee van 
Ingelmunster - Memorial Eugeen Grijspeert’ 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van ** augustus 2005 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld te Ingelmunster op zaterdag 27 augustus 2005 n.a.v. 
een wielerwedstrijd op open omloop ingericht door wielerclub ‘De Patrickvrienden’; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van ** augustus 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld te Ingelmunster op zaterdag 27 augustus 2005 
n.a.v. een wielerwedstrijd op open omloop, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
   12   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 4 augustus 2005 houdende 
het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
vrijdag 9 september 2005 n.a.v. een stratenloop ingericht door ‘Aviflora’ 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 4 augustus 2005 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld te Ingelmunster op vrijdag 9 september 2005 n.a.v. 
een stratenloop ingericht door ‘Aviflora’; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 4 augustus 2005 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld te Ingelmunster op vrijdag 9 september 2005 n.a.v. 
een stratenloop ingericht door ‘Aviflora’, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
   13   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
24 september 2005 n.a.v. de braderie 

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 zaterdag 24 september 2005 een braderie 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; 

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: 1. Op zaterdag 24 september 2005 vanaf 12u00 tot 22u00 zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1.a. Alle verkeer alsook stilstaan en parkeren zal verboden zijn in de 
hiernavermelde straten: 
 
* Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Gravinnestraat tot aan het kruispunt 
met de Nieuwstraat; 
* G. Gezellestraat: volledig; 
* Schoolstraat:  vanaf het kruispunt met de Gravinnestraat tot aan het kruispunt 
met de Hinnebilckstraat. 
 
1.b. Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersbord C3 en bord E3 met onderbord “ Zat. 24/09/05 van 
12u00 tot 22u00 
 
2. Op zaterdag 24 september 2005  van 12u00 tot zondag 25 september 2005 tot 
02u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
2.a. Alle verkeer alsook stilstaan en parkeren zal verboden zijn in de 
hiernavermelde straten: 
 
* Gravinnestraat: vanaf het kruispunt met de Bruggestraat tot aan de 
Oostrozebekestraat; 
* Oostrozebekestraat: vanaf de Gravinnestraat tot aan het kruispunt met de 
Bollewerpstraat. 
 
2.b. Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersbord C3 en bord E3 met onderbord “ Zat. 24/09/05 van 
12u00 tot zon 25/09/05 om 02u00”. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 
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artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk 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. 

 
   14   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 
25 september 2005 n.a.v. de jaarlijkse kermis en de kontrabasfeesten 

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 25 september 2005 de jaarlijkse kermis en de 
Kontrabasfeesten worden georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

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

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

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 25 september 2005 vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. In de hierna vermelde straten zal alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, 
verboden zijn: 
* Gravinnestraat: volledig. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 
 
2. In dezelfde straten zoals vermeld onder 1. zal er een stilstaan- en parkeerverbod 
gelden vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Dit verbod zal aangeduid worden door het plaatsen van verkeersborden E3 met als 
onderbord “op zondag 25/09/2005 vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur”. 

artikel 2: Op zondag 25 september 2005 vanaf 11.00 uur tot 22.00 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. In de hierna vermelde straten zal alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, 
verboden zijn: 
* Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat tot aan de 
Guido Gezellestraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
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nadarbarelen met verkeersborden C3. 
 
2. In dezelfde straten zoals vermeld onder 1. zal er een stilstaan- en parkeerverbod 
gelden vanaf 11.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Dit verbod zal aangeduid worden door het plaatsen van verkeersborden E3 met als 
onderbord “op zondag 25/09/2005 vanaf 11.00 uur tot 22.00 uur”. 

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: 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. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   15   Goedkeuring verkoop van het afgeschafte gedeelte van buurtweg nr. 26, Elsstraat 
genaamd, tussen N50d en N50 

De Raad, 

Gelet op art. 93 en art. 117, eerste lid van de NGW; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 22 januari 2002 houdende 
principebeslissing omtrent het afschaffen van een gedeelte van buurtweg nr. 26, genaamd 
Elsstraat, gelegen tussen de N50d en de N50; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2002 houdende 
vraag aan de Bestendige Deputatie tot afschaffing van een gedeelte van de buurtweg nr. 26, 
genaamd Elsstraat, gelegen tussen de N50d en de N50; 

Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie van 19 december 2002 houdende 
het gedeelte van buurtweg nr. 26 te Ingelmunster, gelegen tussen de N50d en de N50 (op plan 
aangeduid) af te schaffen; 

Gelet op bekendmaking door de gemeente van deze beslissing op 3 januari 2003, 
aangezien tegen deze beslissing geen verzet werd aangetekend bij de Gouverneur en dus 
aangenomen mag worden dat het gedeelte van de buurtweg nr. 26, gelegen tussen de N50d en de 
N50, niet langer tot het openbaar domein behoort en dus vervreemd kan worden; 

Overwegende dat bij de beslissing tot afschaffing van dit gedeelte van buurtweg nr. 26 
reeds werd gesteld dat deze weg zijn openbaar nut verloren had; 

Overwegende dat de financiële middelen uit de verkoop ten bate zullen komen van de 
algemene begroting; 

Gelet op het verzoek tot aankopen van de heer R. Maes, afgevaardigd beheerder van 
RS Motors, van het afgeschafte gedeelte van buurtweg nr. 26; 

Aangezien alle aan deze afgeschafte weg palende gronden eigendom zijn van de heer 
Maes of van vennootschappen van de heer Maes, een onderhandse verkoop verdedigd kan worden; 

Gezien de beslissing van de gemeenteraad dd. 18/02/2003 waarbij deze zich 
principieel akkoord verklaarde met de verkoop van het afgeschafte gedeelte van buurtweg nr. 26; 

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop van een onroerend goed, opgemaakt door 
het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verkoop van het afgeschafte gedeelte van buurtweg nr. 26, Elsstraat genaamd, 
kadastraal bekend sectie C zonder nummer, groot 7 a 65 ca, aan de NV R.S. 
Motors, met maatschappelijke zetel te 8770 Ingelmunster, Elsstraat 1A mits de 
som van 16.360,00 euro, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt 
aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen binnen de 20 dagen. 
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STEDENBOUW 

   16   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Heidebloemstraat z/n 

De Raad, 

Gelet op het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2000, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2000, inzonderheid artikel 
133; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, 
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2000 inzonderheid 
artikel 10; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19; 

Gelet op het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning voor de technische 
werken ingediend samen met de verkavelingsaanvraag op 07.06.2005; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 15.06.2005 tot 
15.07.2005; 

Overwegende dat een bezwaar werden ingediend. Dat dit bezwaar door het College 
van Burgemeester en Schepenen in zitting van 09.09.2005 als ontvankelijk doch ongegrond werd 
geëvalueerd; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en omgevingswerken) voor de aan te 
leggen verkaveling in de Heidebloemstraat z/n op naam van JVD bvba, Denen 53 te 
9080 Lochristi worden goedgekeurd. 

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. 

 

ONDERWIJS 

   17   Goedkeuring lestijdenpakket voor het schooljaar 2005-2006 voor de 
Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd” en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon 

De Raad, 

Gezien het koninklijk besluit van 30 augustus 1984 houdende organisatie van het 
gewoon kleuter- en lager onderwijs, op basis van een lestijdenpakket; 

Overwegende dat de vaststelling van dit lestijdenpakket gebeurt conform het besluit 
van de Vlaamse Executieve, betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs 
op basis van een lestijdenpakket, van 12 juni 1991, zoals gewijzigd; 

Gezien het proces-verbaal van overleg van de Participatieraad van 08/09/2005; 

Gezien het protocol van 7/06/2005 van het Afzonderlijke 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; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De berekening van het lestijdenpakket en de aanwending ervan voor de 
gemeentelijke lagere school als volgt goed te keuren: 
 
Aantal uren volgens de schalen 228 lestijden 



Vervolg zitting van 20 september 2005 
 

 

Af te nemen voor directie  -0 lestijden 
TOTAAL    228 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- vast benoemde titularissen  203 lestijden 
- resterende lestijden   25 lestijden 
TOTAAL    228 lestijden 
 
Aan te vullen met: 
- RKG     18 lestijden 
- beleidsondersteuning   20 lestijden 
- GOK     6 lestijden 
- Zorgbeleid    10/36 lestijden 
- ICT-coördinator   4/36 lestijden 
- administratief medewerker  23/36 lestijden 

artikel 2: De berekening van het lestijdenpakket en de verdeling ervan voor de 
gemeentelijke BLO-school als volgt goed te keuren: 
 
A. BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL 
 
Aantal uren volgens de schalen 132 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- directieambt    4 lestijden 
- meest gevolgde cursus RKGD  8 lestijden 
- vast benoemde titularissen ASV 114 lestijden 
- lestijden BLM ASV spec. LO  6 lestijden 
TOTAAL    132 lestijden 
 
B. PARAMEDISCH, MEDISCH, SOCIAAL, PSYCHOLOGISCH EN ORTHOPEDAGOGISCH 
PERSONEEL 
 
Aantal uren volgens de richtgetallen:  45 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- vaste lestijden logo   30 lestijden 
- vaste lestijden kiné   15 lestijden 
TOTAAL    45 lestijden 
Boventallige lestijden   3 lestijden 
 
C. BUITEN HET GEWONE PAKKET 
 
- administratief medewerker  12/36 lestijden 
- ICT-coördinator   1/36 lestijden 
- beleidsondersteuning   2 x 3 lestijden 
- directievervanging   4 lestijden 

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. 

 

BIBLIOTHEEK 

   18   Aanpassing dienstreglement openbare bibliotheek 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van 
het decreet van 13 juli houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid; 
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Gelet op de uitbreiding van de collectie met dvd’s; 

Gelet op het gunstig advies gegeven op 20 juni 2005 door het beheersorgaan van de 
openbare bibliotheek 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De aanpassing van de artikels 5,6 en 7 van het dienstreglement wordt 
goedgekeurd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
De heer Voorzitter deelt mee dat, overeenkomstig de bepalingen in de gemeentewet, de 
bijkomende punten tijdig ingediend moeten worden en tevens voorzien van een begeleidende nota 
die de raadsleden kan inlichten over het bijkomend agendapunt. 
 
    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden, bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar aanpassing van stoepranden op het marktplein in het kader van de toegankelijkheid 
voor andersvaliden 

De heer Burgemeester geeft het woord aan de heer Robrecht Kindt, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Bij de heraanleg van het centrale kruispunt naar aanleiding van de werken in de Weststraat en de 
nieuwe circulatie-as Weststraat-Bruggestraat-Doelstraat zijn ook verlaagde stoepranden 
heraangelegd voor rolstoelers op het marktplein. Jammer genoeg is hierbij een oud gebrek uit het 
oog verloren. 
Rond de markt ligt een verhoogd “trottoir” dat de aanleg van deze lage randen nodig maakte om 
erop te kunnen. Je komt dus van de Weststraat met je rolstoel, raakt vlot op dit trottoir, omdat de 
opstap vanaf de straat verlaagd is. Maar dan is het moeilijk om de markt te bereiken, want aan de 
binnenkant van dit “trottoir” zijn geen verlaagde randen voorzien, en moet je een sprongetje van 
zo’n 10 centimeter met je rolstoel maken om op het eigenlijke marktplein te raken. 
Vandaar onze vraag om het “trottoir” over de hele breedte te verlagen op de twee 
oversteekplaatsen bij de verkeerslichten aan het kruispunt, waar nu een verlaagde rand aan de 
kant van de straat voorzien is, om met andere woorden deze verlaagde randen dus gewoon door te 
trekken over de hele breedte van het “trottoir”. 

De heer Burgemeester neemt akte van deze vraag en verklaart deze te laten onderzoeken door de 
bevoegde diensten. 

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

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden, bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar betere verkeersbeveiliging en vernieuwing signalisatie in de Kleine Izegemstraat 

De heer Burgemeester geeft het woord aan de heer Robrecht Kindt, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

De Kleine Izegemstraat is geen druk bewoonde straat. Ze vervult een functie van vluchtweg voor 
het verkeer tussen N50d en de Izegemstraat. Een nuttige functie, die de Izegemstraat kan 
verlichten, zeker wanneer op het spitsuur de overweg aan het station dichtgaat en de wachtende 
auto’s tot tussen de Ketenstraat en de Vierbunderstraat staan te wachten. Zonder de Kleine 
Izegemstraat als vluchtweg zou het wel eens tot aan de grens met Izegem kunnen zijn. 
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Daarenboven is het een smalle straat met wegdek in slechte toestand. 
Deze drie eigenschappen zorgen voor een onbevredigende toestand in de straat. Om de overlast 
voor de bewoners te beperken en om de veiligheid voor alle weggebruikers, ook fietsers, in deze 
straat te verbeteren zouden we het volgende willen voorstellen. 

Op korte termijn het herschilderen van de wegmarkeringen, zeker in de bocht van de straat. 

Op langere termijn, eens goed nadenken over wat er met de straat moet gebeuren. Kan doorgaand 
zwaar verkeer hier? Deze week heb ik er zelf een aantal zware vrachtwagens opgemerkt die er, 
gezien het doorgangsverbod boven 7,5 ton op zowel N50d als Izegemstraat, zeker niet thuishoren, 
maar de straat toch gebruiken. Een volle container van een afvalfirma uit de streek die van de 
sporen gedokkerd komt, geeft niet alleen nogal wat lawaai voor de gezinnen die er wonen, maar 
zorgt zeker ook voor gevaar voor tegenliggers in de smalle bocht iets verderop. Kan hier geen 
doorrijverbod overwogen worden boven 3,5 ton bijvoorbeeld, strenger dan de 7,5 ton in de 
Izegemstraat en de N50d? Met, uiteraard, een uitzondering voor het vrachtvervoer van en naar het 
bedrijf, in de toekomst misschien weer bedrijven, die in de straat gevestigd zijn? 

De heer Burgemeester neemt akte van deze vraag en verklaart deze te laten onderzoeken door de 
bevoegde diensten. 

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

 
    3   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar aanpassing van de voorrangsregeling in de Schoolstraat en Guido Gezellestraat 

De heer Burgemeester geeft het woord aan de heer Robrecht Kindt, raadslid, die het volgende 
vraagt. 

Kan de voorrangsregeling in de Schoolstraat en de Guido Gezellestraat worden aangepast? 

De heer Burgemeester neemt akte van deze vraag en verklaart deze te laten onderzoeken door de 
bevoegde diensten. 

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

 
    4   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Robrecht Kindt en Ludwig Pillen, 
raadsleden, bij brief van 14 september 2005 

Vraag naar bijkomende signalisatie van de zone 50, bijv. geschilderd op het wegdek, op sommige 
toegangswegen naar het centrum, ter herinnering aan de autobestuurders, als hulp bij het 
voorkomen van verkeersboetes en ter bevordering van de veiligheid 

De heer Burgemeester geeft het woord aan de heer Ludwig Pillen, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Kan er bij het inrijden van de Izegemstraat uit de richting van Izegem bijkomende signalisatie 
voorzien worden, bijvoorbeeld geschilderd op het wegdek, om het snelheidsregime nog meer 
duidelijk te maken? 

De heer Burgemeester neemt akte van deze vraag en verklaart deze te laten onderzoeken door de 
bevoegde diensten. 
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Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 
De heer Steven Bourgeois, raadslid, neemt deel aan de 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  

 
 
 


