
Zitting Gemeenteraad van 21 november 2006 

 
AANWEZIG: 
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Marnick Goossens, Koen Geldof, Robrecht Kindt, Jan Coucke, Veerle Declercq, Kurt 
Windels, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 6 december 2006 – kennisname 
agenda 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 17 
oktober 2006 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 6 
december 2006; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van de WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 19 mei 2006 
2. Begroting 2007 (bijlage 1) 
3. Benoeming 1 lid aandelen B in het Regionaal Comité Westhoek: de heer Robert Van Praet, 

provincieraadslid 
4. LSGS “Frans-Belgische Eurometropool Lille”: uitbreiding met arrondissement Tielt (bijlage 

2) 
5. Mededelingen 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

Gelet op het artikel 102, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 6 december 2006. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 6 december 2006 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2005 
goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken intercommunale. 

 
    2   Figga – Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2006 – kennisname 
agenda 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Figga cvba; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 26 
oktober 2006 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 20 
december 2006; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Begroting 2007 
2. Strategie 2007 
3. Statutaire benoemingen en vergoedingen 

Overwegende dat in uitvoering van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking de statuten van Figga aangepast moeten worden; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

Gelet op het artikel 102, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 20 december 2006. 

artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van statutaire wijzigingen van Figga 
cvba, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

artikel 3: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting 2007 

artikel 4: Akte te nemen van het verslag aangaande de voorziene activiteiten en de te volgen 
strategie 2007. 

artikel 5: Haar goedkeuring te verlenen aan het automatisch aanpassen van het bedrag van 
het presentiegeld van zodra een gemeente een verhoging voor haar 
gemeenteraadsleden doorvoert. Haar goedkeuring te verlenen aan het automatisch 
aanpassen van de verplaatsingsvergoeding van zodra het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap meedeelt dat dit bedrag mag opgetrokken worden. 

artikel 6: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 20 december 2006 op te 
dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van Figga van 20 december 2006, waarvoor een beslissing moet 
worden genomen, goed te keuren. 

artikel 7: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: 
 - Figga, p/a GeFIN, Ravensteingalerij 3 – bus 6 – 1000 Brussel 
 - de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 

 

KERKBESTUREN 

    3   Advies begrotingswijziging nr. 1 – 2006 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 

Gelet op de begrotingswijziging van de Kerkfabriek St. Amand te Ingelmunster voor 
het dienstjaar 2006, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 10 oktober 2006; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging nr. 1 (Gewone dienst) en 2 (Buitengewone dienst): 
 
Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 79.696,83 EUR 
Buitengewone dienst: 31.288,72 EUR 
Totaal: 110.985,55 EUR 
 
Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 14.198,00 EUR 
Gewone dienst: 76.746,50 EUR 
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Buitengewone dienst: 20.041,05 EUR 
Totaal: 110.985,55 EUR 
 
SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de wijziging nr. 1 (Gewone dienst) en nr. 2 
(Buitengewone dienst) van de begroting 2006 van 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. 

 

FINANCIËN 

    4   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger 3de kwartaal 2006 

De Raad, 
Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van de heer Joost Vandeweghe, 

waarnemend Gemeenteontvanger, per 10 oktober 2006, met kastoestand op 30 september 2006 
als volgt: 

 Debet Credit 

  Financiële rekeningen 

55001  Dexia - rekening-courant 

55001  KBC – R/C 

55006  Dexia – rek. KO op leningen 

55018  Dexia – rek. toelagen en leningsgelden 

55201  Fortis – Zichtrekening 

55300  Beleggingen 

55600  De Post 

55700  Kas ontvanger 

 

  TOTAAL 

 

876.095,08 

0,00 

4.367,88 

0,00 

746,00 

4.286.965,12 

11.156,62 

840,02 

 

5.180.170,72 

 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 3de kwartaal 2006 van de heer 
waarnemend Gemeenteontvanger, per 10 oktober 2006, met kastoestand op  
30 september 2006, goed te keuren. 

 

BEGROTING 

    5   Goedkeuring begrotingswijziging 2 - dienstjaar 2006 

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 2005 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2006; 

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

BESLUIT: met 13 stemmen ja en 6 onthoudingen 



Vervolg zitting van 21 november 2006 
 

 

artikel 1: De begrotingswijziging 2 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te 
keuren: 

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

8.458.304,00 

 

1.020.012,00 

14.262,00 

8.137.610,00 

3.029.094,00 

1.330.330,00 

55.655,00 

-320.694,00 

3.029.094,00 

310.318,00 

41.393 

Nieuwe uitkomst 9.464.054,00 12.441.379,00 2.977.325,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

3.457.750,00 

 

2.166.736,00 

187.500,00 

3.122.724,00 

335.026,00 

2.751.052,00 

 

-335.026,00 

335.026,00 

584.316,00 

187.500,00 

Nieuwe uitkomst 5.436.986,00 6.208.802,00 771.816,00 

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. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

    6   Goedkeuring akte van overdracht van onroerende goederen, zonder beding van 
prijs, door de vzw Kloosterzusters van Maria aan de gemeente, met het oog op de 
opname in het openbaar domein van de wegenis en beplanting – omgeving 
serviceflatgebouw 

De Raad, 
Overwegende dat het in het kader van het GNOP noodzakelijk is dat de gemeente 

eigenaar wordt van de wegenis en beplanting in de omgeving van het serviceflatgebouw; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk met het oog op 
de opname van de wegenis en beplanting in het openbaar domein; 

Gezien het ontwerp van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van akte van overdracht van 1 a 44 ca wegenis en groenzone, gelegen 
nabij de Weststraat 53, te nemen uit perceel kadastraal bekend sectie A nummer 
1005/h, zonder beding van prijs, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, voor inlijving in het openbaar 
domein van de gemeente. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akten namens de 
gemeente te ondertekenen. 
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    7   Goedkeuring akte van overdracht van onroerende goederen, zonder beding van 
prijs, jegens de NV Amsto, met het oog op het realiseren van waterbeheersingswerken 
aan de Mandel, ter hoogte van de wijk Mandelstraat 

De Raad, 
Overwegende dat het met het oog op het uitvoeren van waterbeheersingswerken aan 

de Mandel ter hoogte van de Mandelstraat, noodzakelijk is de nodige gronden te verwerven; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk met het oog op 
het uitvoeren van waterbeheersingswerken aan de Mandel; 

Gezien het ontwerp van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op het bij de akte aangehecht plan nr. 0630, opgemaakt door de bvba 
Studiebureau Demey te Roeselare op 6/4/2006, 12/5/2006 en 23/5/2006; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De inneming jegens de NV Amsto, gelegen langs de Mandelstraat, zonder beding 
van prijs, worden goedgekeurd als volgt: 

Lot Kad. Geg. - Sectie C Oppervlakte 

3 746/02E 0 a 04 ca 

4 748/C 0 a 76 ca 

5 746/E 0 a 57 ca 

6 745/N 0 a 68 ca 

artikel 2: De aankoop wordt van openbaar nut verklaard, voor inlijving in de 
waterbeheersingswerken van de Mandel. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akten namens de 
gemeente te ondertekenen. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

    8   Advies GECORO betreffende behandeling bezwaarschriften gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, en latere wijzigingen; 

Gelet in het bijzonder op de artikelen 18,19 en 31 tot en met 36 uit het hoger vermeld 
decreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het 
vooroverleg over voorontwerpen van structuurplannen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 30 november 1999 
tot opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende 
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het decreet van 17 
december 1997 houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen; 

Gelet op het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2001 houdende definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijke Structuurplan West-Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse 
regering van 6 maart 2002 houdende goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan;  
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Gelet op het gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2003 waarin kennis werd genomen 
van de startnota van de gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ingelmunster; 

Gelet op het structureel overleg op datum van 8 oktober 2004 met betrekking tot het 
voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan versie juni 2004 en de daaropvolgende 
schriftelijke adviezen van de provincie West-Vlaanderen op datum van 18 januari 2005 en de 
afdeling Ruimtelijke Planning op datum van 13 januari 2005; 

Gelet op de plenaire vergadering van 7 februari 2006 met het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen, de gewestelijk planologisch ambtenaar, de afdeling ROHM West-Vlaanderen, de 
afdeling Ruimtelijke Planning, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en het gemeentebestuur 
van Ingelmunster en het daaropvolgende schriftelijk advies van ARP en het verslag van de plenaire 
vergadering; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2006 houdende voorlopige 
vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

Overwegende dat overeenkomstig de voorwaarden uit het decreet ruimtelijke ordening 
een openbaar onderzoek werd georganiseerd dat liep van 6 juni 2006 tot 6 september 2006; 

Overwegende dat de GECORO alle ontvangen bezwaarschriften en adviezen heeft 
gecoördineerd en hierover een advies heeft uitgebracht in zitting van 30 oktober 2006; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de leden van de fractie van de Brug zich kunnen vinden in het 
advies van de GECORO met uitzondering van 2 punten, met name, ten eerste, in verband met het 
woonuitbreidingsgebied ten noorden van de Izegemstraat, is men van oordeel dat het advies van 
de Bestendige Deputatie gevolgd zou moeten worden en, ten tweede, men niet akkoord is met de 
koppeling van de bestemming van de site Monument met deze van de site Brouwerij Van 
Honsebrouck; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Akte te nemen van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening; 

artikel 2: Het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening te volgen. 

artikel 3: Aan het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht te geven het ontwerp 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan te passen overeenkomstig het advies van 
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, zodanig dat het plan 
definitief kan vastgesteld worden in zitting van de gemeenteraad in december. 

 

STEDENBOUW 

    9   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Berkenstraat 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 01.09.2006; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 20 september 2006 tot 
20 oktober 2006; 

Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; 
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Overwegende dat door de technische dienst werd geadviseerd met een minimale 
fundering van 20 cm te werken om de duurzaamheid van de wegenis te garanderen. 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en omgevingswerken) voor de aan te 
leggen verkaveling in de Berkenstraat z/n op naam van Hyboma, Wilgenlaan 39 te 
8610 Kortemark worden goedgekeurd op voorwaarde dat er in plaats van een 
fundering van 15 cm, een fundering van 20 cm wordt aangelegd. 

artikel 2: Dit besluit wordt samen met het advies van het College van Burgemeester en 
Schepenen overgemaakt aan het agentschap RO-Vlaanderen. 

 

OPENBARE WERKEN 

   10   Kennisgeving van het besluit van 17 oktober 2006 van de Gouverneur betreffende 
de schorsing van de beslissing van de gemeenteraad van Ingelmunster van 23 mei 2006 
inzake machtiging aan de burgemeester tot het nemen van de maatregelen ter 
vrijwaring van de bevolking tegen overstroming door de Mandel, overeenkomstig artikel 
135 Gemeentewet 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 mei 2006 houdende machtiging 

aan de heer Burgemeester overeenkomstig artikel 135 van de Gemeentewet tot het nemen van 
maatregelen ter vrijwaring van de bevolking tegen overstroming door de Mandel; 

Gelet op de reactie van Minister Peeters van 8 juni 2006 op deze beslissing van de 
gemeenteraad waar in essentie wordt gesteld dat de bedijkingswerken langs de Mandel voor hem 
niet prioritair zijn en hij aandringt op verder overleg; 

Gelet op de reactie van de gemeente Ingelmunster van 21 juni 2006 op dit schrijven 
waarin de gemeente stelt dat zij deze werken wel prioritair vindt en waarin de afdeling Water 
(VMM) een laatste ultimatum wordt gesteld tot 15 juli 2006; 

Gelet op de reactie van de afdeling Water (VMM) van 12 juli 2006 op het gestelde 
ultimatum waarin zij melding maken van een klacht tegenover de beslissing van 23 mei 2006 bij 
de gouverneur, waarin zij aangeven toch tot uitvoering van de werken te kunnen overgaan in 2007 
en waarin zij aandringen op hernieuwd overleg; 

Gelet op de klacht van de VMM (afdeling Water) van 10 juli 2006 tegenover de 
beslissing van 23 mei 2006 bij de gouverneur; 

Overwegende dat bij aangetekende brief van 13 juli 2006 de beslissing van 23 mei 
2006 door de diensten van de Gouverneur werd opgevraagd; 

Gelet op het overleg dat plaatsvond op 17 augustus 2006 tussen de afdeling Water 
(VMM) en de gemeente Ingelmunster waar werd vastgesteld dat de afdeling Water bereid is het 
probleem van de Mandel bij prioriteit aan te pakken met streefdatum voor de aanvang van de 
werken per 1 november 2006, waarvan verslag in de brief van 30 augustus 2006; 

Overwegende dat de diensten van de Gouverneur, per brief van 6 september 2006, 
kennis nemen van de resultaten van het overleg tussen de afdeling Water (VMM) en de gemeente 
Ingelmunster van 17 augustus 2006 en alsnog de beslissing van 23 mei 2006 opvragen samen met 
de zienswijze van de gemeente Ingelmunster ten aanzien van de klacht van de afdeling Water; 

Gelet op de brief van de gemeente Ingelmunster van 12 september 2006 gericht aan 
de diensten van de Gouverneur, met een afschrift van de bestreden beslissing en de zienswijze met 
betrekking tot de klacht; 

Overwegende dat de afdeling Water (VMM) bij brief van 25 september 2006 verzoekt 
dat de gemeente Ingelmunster afziet van de ingebrekestelling ten aanzien van de afdeling Water 
(VMM) aangezien de afdeling Water bereid is de aanleg van de dijken langs de Mandel uit te 
voeren; 

Overwegende dat de diensten van de Gouverneur op 9 oktober 2006, na de brief van 
de afdeling Water (VMM), aan de gemeente Ingelmunster laten weten dat de afdeling Water (VMM) 
bereid is zijn klacht ten aanzien van de beslissing van 23 mei 2006 te laten vallen, als de 
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gemeente Ingelmunster bevestigt dat de aanleg van de dijken langs de Mandel overgelaten wordt 
aan de afdeling Water (VMM) en afziet van de ingebrekestelling van de afdeling Water; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster bij brief van 13 oktober 2006 aan de 
diensten van de Gouverneur laat weten niet in te gaan op de vraag van de afdeling Water (VMM) 
aangezien de gemeente Ingelmunster twijfelt aan het engagement van de afdeling Water (VMM) 
om de afspraken van 17 augustus 2006 na te komen en aangezien de gemeente Ingelmunster 
ontstemd is over de wijze waarop de afdeling Water (VMM) samenwerkt met lokale besturen; 

Gelet op de beslissing van de Gouverneur van 17 oktober 2006 waarin de beslissing 
van 23 mei 2006 in haar uitvoering wordt geschorst; 

Overwegende dat de Gouverneur oordeelt dat het niet aan de gemeenteraad toekomt 
de Burgemeester te machtigen tot het nemen van maatregelen ter vrijwaring van de bevolking 
tegen overstroming door de Mandel; 

Overwegende dat de Gouverneur oordeelt dat het niet aan de gemeenteraad toekomt 
om een rechtsvordering in te stellen, in gebreke te stellen of in rechte te gaan; 

Overwegende dat de Gouverneur geen enkele uitspraak ten gronde doet, met name of 
de gemeente Ingelmunster al dan niet gerechtigd is om, zonder machtiging van de beheerder van 
de Mandel, zijnde de afdeling Water (VMM), verbeteringswerken uit te voeren, wat door de 
gemeente Ingelmunster wordt beweerd en wat door de afdeling Water wordt betwist; 

Overwegende dat ondertussen voor deze werken een stedenbouwkundige vergunning 
werd bekomen; dat de aanbesteding voor deze werken heeft plaatsgevonden en dat aangenomen 
mag worden dat de uitvoering van deze werken niet langer op zich zal laten wachten; 

Overwegende dat aldus de doelstelling van de gemeente Ingemunster om de 
bedijkingswerken van de Mandel bij prioriteit uitgevoerd te krijgen gerealiseerd wordt; 

Overwegende dat de beslissing van 23 mei 2006 houdende machtiging aan de heer 
Burgemeester overeenkomstig artikel 135 van de Gemeentewet tot het nemen van maatregelen ter 
vrijwaring van de bevolking tegen overstroming door de Mandel geen rechtsgevolgen heeft doen 
ontstaan; 

Gelet op artikel 256 van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De beslissing van 23 mei 2006 houdende machtiging aan de heer Burgemeester 
overeenkomstig artikel 135 van de Gemeentewet tot het nemen van maatregelen 
ter vrijwaring van de bevolking tegen overstroming door de Mandel, wordt 
ingetrokken. 

artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief van 
15 november 2006 

Herinrichting woonstraat Heirweg-Zuid in functie van de verkeersveiligheid 

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

Er wordt voorgesteld om de nodige gelden te voorzien op de begroting 2007 voor het inrichten van 
de woonstraat Heirweg Zuid van het begin tot voorbij de Duikerstraat, zodanig dat deze voortaan 
de veiligheid van ieder verbetert. 
De woonstraat Heirweg Zuid is gaandeweg een uiterst drukke en vooral onveilige straat geworden. 
Snelheidsduivels hebben de weg via de kleinere invalswegen, zoals de Heirweg Zuid, gevonden. 
Velen gebruiken bovendien deze woonstraat als sluipweg naar Lendelede of naar de Rijksweg. De 
komst van de tekenacademie en de KLJ-lokalen hebben het verkeer nog aangezwengeld. Kinderen 
willen veilig, ook als ze met de fiets zijn, op deze academie aankomen. Alle inwoners van de 
Heirweg Zuid vragen meer veiligheid in hun straat. 



Vervolg zitting van 21 november 2006 
 

 

Daarom stellen wij voor om betreffende straat zodanig in te richten dat racen er onmogelijk wordt. 
Dat kan ondermeer door asverleggingen, wegversmallingen en/of verkeersplatforms. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Vercruysse, schepen, die het volgende antwoordt. 

De bezorgdheid van de bewoners van de Heirweg Zuid met betrekking tot de verkeersveiligheid in 
hun straat wordt gedeeld door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Met de komst van tekenacademie in de straat werd op dat vlak reeds overleg gepleegd met de 
bevoegde diensten waarbij een aantal maatregelen werden voorgesteld om de verkeersveiligheid te 
optimaliseren. 
Ten eerste werd op het domein van de tekenacademie een waterdoorlatende grasparking voorzien 
waardoor ouders die hun kinderen komen ophalen niet op straat hoeven te parkeren. 
Ten tweede werd met het Ministerie van Verkeer overleg gepleegd omtrent de mogelijkheid tot het 
invoeren van een zone 30 aan de tekenacademie. Dit voorstel wordt verder onderzocht door het 
bevoegde Ministerie, hoewel zij de invoering van een zone 30 als problematisch beschouwden 
aangezien de uren van de tekenacademie niet overeenstemmen met de normale schooluren. 
Ten derde werd met de verkeersdienst van de politiezone MIDOW bekeken hoe het systeem van 
beurtelings parkeren kon worden vervangen door een systeem van alternerend parkeren, analoog 
zoals in de Nieuwstraat. 
Met deze maatregelen is het college ervan overtuigd dat op vlak van infrastructuur alles wordt 
gedaan wat mogelijk en wenselijk. 

Daarnaast is er ook nog het aspect van de snelheidshandhaving. Hiervoor zal opdracht gegeven 
worden de politiezone om de nodige snelheidscontroles uit te voeren, zodat ook op dat vlak de 
verkeersleefbaarheid geoptimaliseerd wordt. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van 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  

 


