
Zitting Gemeenteraad van 20 mei 2014 

 
AANWEZIG: 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde 
Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine 
Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy 
Claerhout, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd, wordt het verslag als goedgekeurd 
beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

MOBILITEIT 

1       Hervaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot 
aanpassing van de zone 30 in het centrum, na afkeuring door de Vlaamse overheid 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende het 

vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot aanpassing van de zone 30 
in het centrum; 

Gelet op de beslissing van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken van 20 december 2013 houdende afkeuring van het aanvullend gemeentelijk 
reglement op de politie van het wegverkeer houdende aanpassing van de zone 30 van 29 oktober 
2013; 

Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer niet akkoord kon gaan met de 
maatregel aangezien, volgens hen, het niet duidelijk was welke straten er allemaal opgenomen zijn 
in de zone 30; 

Overwegende dat bij afkeuring door de gemeenteraad een nieuw en aangepast 
aanvullend reglement moet worden opgesteld en goedgekeurd; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968, zoals gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, 
zoals gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 

Overwegende dat de dorpskern een vrij belangrijke verbindingsfunctie heeft maar om 
redenen van homogeniteit toch in een zone 30 moet opgenomen worden omdat er een hoge 
concentratie is van voetgangers en fietsers; 



Overwegende dat door de aanpassing van de zone 30 het begin en einde van de zone 
visueel duidelijker wordt; 

Gelet op het plan; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende het vaststellen 
van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot aanpassing van de zone 
30 in het centrum wordt ingetrokken. 

artikel 2: In het gebied afgebakend door: 
 - Doelstraat ter hoogte van huisnummer 19 
 - Bruggestraat ter hoogte van huisnummer 57 
 - Schoolstraat ter hoogte van huisnummer 39 
 - Kruispunt Bollewerpstraat-Oostrozebekestraat (N357) 
 - Oostrozebekestraat ter hoogte van huisnummer 41 
 - Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 20 
 - Beukendreef: vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot aan de dreef 
 - Weststraat ter hoogte van huisnummer 53 
wordt zone 30 ingevoerd. 

artikel 3: De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F4a en F4b. 

artikel 4: De levering en plaatsing van de verkeerstekens vallen, overeenkomstig de 
bepalingen van het K.B. 1 december 1975 en het M.B.11 oktober 1976, ten laste 
van de wegbeheerder. 

artikel 5: Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse 
Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare werken. 

 

NUTSVOORZIENINGEN 

2       Gaselwest – Algemene vergadering van 20 juni 2014 – goedkeuren van de agenda 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster voor het distributienetbeheer 

elektriciteit en gas aangesloten is bij de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij 
voor gas en elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 17 
april 2014 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering, tevens 
jaarvergadering van Gaselwest die op 20 juni 2014 plaatsheeft in Evenementenhal Furnevent, 
Albert I-laan 31, 8630 Veurne; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt 
werd en volgende agenda: 
1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de 

Commissaris-IBR over het boekjaar 2013 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de commissaris-

IBR met betrekking tot het boekjaar 2013 
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen; 
7. Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten 

van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 



 

 

artikel 1: De agendapunten van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van de 
intercommunale vereniging Gaselwest van 20 juni 2014 worden goedgekeurd. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering, tevens jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest 
op 20 juni 2014 wordt opgedragen het stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten. 

artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 

ECONOMIE 

3       Gemeentelijke adviesraad voor economie – erkenning en goedkeuring van de 
statuten 

De Raad, 
Gelet op art. 200 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat in deze bepalingen de wijze wordt geregeld waarop de 
gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren; 

Gelet op het prioritair beleid van het meerjarenplan 2014-2018 inzake ‘ruimte om te 
ondernemen’; 

Overwegende dat in beleidsdoelstelling 1.2 – Verweven van economie met vrije tijd 
onder actieplan 1ROO_1.2.1 de oprichting van een economische raad voor Ingelmunster was 
voorzien; 

Overwegende dat daartoe een jaarlijks budget van 1.120 euro werd voorbehouden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2013 houdende 
erkenning van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en 
systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren en goedkeuren van de afspraken inzake de 
samenwerking met het gemeentebestuur; 

Gelet op het ontwerp van statuten van de gemeentelijke adviesraad voor economie; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

Gelet op de tussenkomsten van de heren Filip BLANCKAERT en Davy CLAERHOUT, 
raadsleden, over dit punt op basis waarvan een voorstel van amendement op de statuten wordt 
geformuleerd; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V vraagt om de zitting te schorsen voor 
overleg; 

Overwegende dat de heer Voorzitter ingaat op deze vraag en de zitting voor 5 minuten 
opschort; 

Gelet op het voorstel van amendement van de heren Filip BLANCKAERT en Davy 
CLAERHOUT, raadsleden, met name de toevoeging in de statuten van de LER: 

 Bij art. 6, § 2, tweede alinea, eerste bullet 
’10 vertegenwoordigers …’ wordt aangepast tot ’12 vertegenwoordigers …’ 
‘2 vertegenwoordigers van Markant’ wordt toegevoegd 

 Bij art. 6, § 2, tweede alinea, tweede bullet 
‘5 vertegenwoordigers …’ wordt aangepast tot ‘6 vertegenwoordigers …’ 

 Bij art. 6 wordt § 4 toegevoegd, luidend: ‘Leden van de gemeenteraad of 
van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen geen 
stemgerechtigd lid van de algemene vergadering zijn.’ 

Overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement van deze 
gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het amendement wordt goedgekeurd. 



 

 

artikel 2: Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor economie ingericht overeenkomstig de 
statuten die als bijlage bij deze beslissing worden gevoegd. 

artikel 3: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven de 
adviesraad samen te stellen overeenkomstig de statuten. 

 



 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Oostrozebekestraat”  

De Raad, 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 

Gelet op het Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 
december 1979; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende 
bekrachtiging van de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente 
Ingelmunster behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als 
economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien was in de 
opmaak van het RUP Oostrozebekestraat; 

Overwegende dat dit RUP de dynamiek die momenteel plaats vindt langsheen de 
gewestweg moet bestendigen, zonder dat de ruimtelijke draagkracht hiertoe overschreden wordt; 

Overwegende dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor uiteenlopende functie moeten 
worden vastgelegd; 

Overwegende dat de plancontour zodanig werd opgesteld dat een ruimtelijk 
aaneengesloten geheel het voorwerp van dit plan uitmaakt; 

Overwegende dat bestaande niet-woonfuncties hun activiteiten verder kunnen 
exploiteren; 

Overwegende dat, bij stopzetting van die bedrijven, een vestiging van 
meergezinswoning toegestaan is binnen de bestaande gebouwen; 

Overwegende dat met uitzondering van deze meergezinswoningen, geen 
meergezinswoningen in het plangebied zijn toegestaan; 

Overwegende dat een zone is voorzien voor de oprichting van aan de landbouw 
gerelateerd kleinhandelsbedrijf; 

Overwegende dat deze zone wordt ontwikkeld om de huidige site van AVEVE te 
herlokaliseren, aangezien een verdere uitbouw van de huidige activiteiten op de huidige lokatie niet 
wenselijk is; 

Overwegende dat, indien het kleinhandelsbedrijf niet herlokaliseert naar de 
Oostrozebekestraat, de zone bestemd is als zone voor wonen en aanverwante activiteiten; 

Overwegende dat voor bedrijven die gelegen zijn in de multifunctionele zone de 
mogelijkheid wordt geboden om uit te breiden; 

Overwegende dat  er nieuwe handelsactiviteiten en horeca kunnen worden opgericht 
alsook het bouwen van eengezinswoningen; 

Gelet op de plenaire vergadering van 29 maart 2012 met de adviserende instanties; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze plenaire vergadering het plan werd 
aangepast; 

Overwegende dat door de omvang van de aanpassingen een nieuwe plenaire 
vergadering werd gehouden op 8 januari 2014 met de adviserende instanties; 

Overwegende dat een deel van het plangebied gelegen is in mogelijks 
overstromingsgevoelig gebied; 

Overwegende dat het grootste gedeelte van dit overstromingsgebied reeds bebouwd of 
deels verhard is; 

Overwegende, anderzijds, dat een klein deel van dit overstromingsgebied als 
bufferzone bestemd wordt; 

Overwegende dat in het overstromingsgebied compenserende maartregelen moeten 
genomen worden indien bestaand buffervolume verloren gaat; 



 

 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Oostrozebekestraat, bestaande uit een plan van 
de bestaande toestand, een bestemmingsplan, een memorie van toelichting en stedenbouwkundige 
voorschriften opgemaakt door de West-Vlaamse intercommunale; 

Gelet op de beslissing van 11 augustus 2009 houdende de planMER-ontheffing; 

Gelet op de visievorming in de memorie van toelichting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van het RUP Oostrozebekestraat voorlopig vast te stellen. 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van 
een openbaar onderzoek. 

 

PATRIMONIUM 

5       Aanpassen van het reglement inzake het innemen van openbaar domein 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2010 houdende 

goedkeuring van het reglement inzake het innemen van openbaar domein; 

Overwegende dat er in het huidige reglement geen exacte aanvangsdatum wordt 
vermeld voor het plaatsen van terrassen; 

Overwegende dat als gevolg van goed weer voor Pasen de vergunninghouders de 
vraag stelden om het reglement aan te passen; 

Overwegende dat het reglement in die zin wordt aangepast dat de exacte 
aanvangsdatum voor het plaatsen van terrassen wordt vastgesteld op 1 maart; 

Gelet op reglement in bijlage, na coördinatie; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: In artikel 3 en artikel 4 wordt ‘… tot Pasen.’ vervangen door ‘tot 28 februari (29 
februari in een schrikkeljaar).’. 

artikel 2: Het reglement, na coördinatie, wordt goedgekeurd. 

 



 

 

CULTUUR 

6       Projectvereniging BIE – Kennisgeving van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2007 om in een 

samenwerkingsverband met de gemeenten van de regio Roeselare een erfgoedconvenant af te 
sluiten; 

Gelet op de statuten van de projectvereniging BIE (voordien TERF); 

Gelet op het jaarverslag 2013 van BIE; 

Gelet op de jaarrekening 2013 van BIE; 

Gelet op het jaarverslag 2013 van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 
RADAR; 

Op voordracht van de bevoegde schepen 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Kennis te nemen van deze documenten. 

 

ONDERWIJS 

7       Verlengen van de huidige scholengemeenschap G-8 (interlokale vereniging) voor 
de periode 2014-2020 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en 
met 125quaterdecies; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 
de artikelen 2§1 en 6 tot en met 9; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2005 over de vorming van de huidige 
scholengemeenschap; 

Gelet op artikel 3, §2 van de overeenkomst scholengemeenschap 2011-2014 in de 
vorm van een interlokale vereniging; 

Gelet op het advies van de schoolraad van 22 april 2014; 

Gelet op het overleg van het Afzonderlijk Bijzonder Comité Onderwijs van 23 april 
2014; 

Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn 
basisonderwijs een scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere 
schoolbesturen; 

Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet 
bevatten, op de eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen 
en zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken; 

Overwegende dat de huidige scholengemeenschap G-8 onder de vorm van een 
interlokale vereniging werd opgericht; 

Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige 
overeenkomst van scholengemeenschap G-8 en deze na een periode van drie schooljaren afloopt 
op 31 augustus 2014; 

Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen 
heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, en het 
aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode 
van zes jaar, van 1 september 2014 tot 31 augustus 2020; 

Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap de samenwerking 
wenst te verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van 
9 december 2013; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst; 



 

 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap G-8 2011-2014 in de vorm 
van een interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 
2014. 

artikel 2: De overeenkomst wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

 



 

 

IT 

8       CIPAL (dienstverlenende vereniging) – Algemene vergadering van 13 juni 2014 – 
goedkeuren van de agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in 

verband met de werking van de gemeenteraad; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 
en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
(hierna kortweg “DIS”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 

Gelet op de statuten van CIPAL; 

Gelet op de oproepingsbrief van … mei 2014 tot de algemene vergadering van CIPAL 
van 13 juni 2014 om 10:30 uur in het Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal 
met de volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten 

op 31 december 2013 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, 

afgesloten op 31 december 2013 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013  
7. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder 
8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
9. Rondvraag 
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van … mei 2014, waaronder de toelichtende 
nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL in verband met de agenda 
van de algemene vergadering; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 
agendapunten en de daaronder door de raad van bestuur van CIPAL voorgestelde beslissingen te 
weigeren; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2013 houdende 
aanduiding van mevrouw Nadine VERHEYE, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente 
Ingelmunster en de heer Kurt WINDELS, burgemeester, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 

Na beraadslaging; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL van 13 juni 2014 en de in dat verband door de raad van bestuur van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL voorgestelde beslissingen, zoals overgemaakt 
per oproepingsbrief van … mei 2014, goedgekeurd. 

artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen 
aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

 



 

 

SOCIALE ZAKEN 

9       Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn Ingelmunster voor het dienstjaar 2012 door de heer 
Gouverneur 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 11 april 2014 

betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2012 van het OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 14 april 2014 van de heer Gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening OCMW van het dienstjaar 2012; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar 2012 van het OCMW Ingelmunster, zonder 
opmerkingen. 

 
10      Goedkeuren van het toetredingscontract tussen het Vlaamse Gewest en de 
gemeente Ingelmunster voor de toekenning van compensatie voor milieugerelateerde 
taken, uitgevoerd door doelgroepmedewerkers voor de periode 2014-2019 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2014 houdende toekenning 

van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, 
uitgevoerd door doelgroepwerknemers; 

Overwegende dat het besluit uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2014; 

Overwegende dat gemeenten die ten minste één pakket milieu- en natuurtaken 
uitvoeren of laten uitvoeren op het openbaar domein door doelgroepwerknemers een compensatie 
kunnen krijgen; 

Overwegende dat één takenpakket bestaat uit 600 uren; 

Overwegende dat verschillende taken in aanmerking komen binnen een takenpakket, 
o.a. het pesticidenvrij beheer van openbaar domein, materialenkringlopen sluiten en zorgen voor 
openbare reinheid; 

Overwegende dat de compensatie per takenpakket 5.250 euro bedraagt; 

Overwegende dat, per gemeente, jaarlijks een contingent van minste twee 
takenpakketten wordt voorzien; 

Overwegend dat niet benutte contingenten ter beschikking zullen gesteld worden van 
andere gemeenten; 

Overwegende dat de gemeente vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarin 
de takenpakketten werden uitgevoerd, dient te rapporteren over de uitgevoerde taken; 

Overwegende dat de uitbetaling van de compensatie gebeurt na positieve evaluatie 
van de rapportering; 

Gelet op de Strategische Doelstelling van het Meerjarenplan 2014-2019 ‘Een veilig en 
net Ingelmunster’ en de acties kaderend in de beleidsdoelstelling ‘een nette gemeente’; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 januari 
2013 waarbij de opdracht voor het onderhoud van groenzones voor de periode 2013-2016 werd 
gegund aan "Werkspoor"; 

Overwegende dat voor 2014 de opdracht aan Werkspoor uit ongeveer 1.200 werkuren 
"pesticidenvrij beheer van openbaar domein" zal bestaan; 

Overwegende dat op het budget van 2014 onder de actie 3VNI_3.1.1 (BItem 6800 – 
AR 6130290) een krediet werd vastgelegd van 14.565,13 euro voor de uitvoering van de opdracht 
door Werkspoor; 

Overwegende dat in het kader van het projectvoorstel, ingediend door de Interlokale 
vereniging Associatie Midwest, tot oprichting van een regionaal tewerkstellingsagentschap gericht 
op sociale economie, de verdere opvolging van deze overeenkomst wordt voorzien door dit 
agentschap op regionale schaal na 2016; 

Gelet op het ontwerp van toetredingscontract; 



 

 

Op voorstel van de burgemeester; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het toetredingscontract tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Ingelmunster 
voor de toekenning van een compensatie voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd 
door doelgroepwerknemers voor de periode 2014-2019 wordt goedgekeurd en als 
bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

 



 

 

VEILIGHEID 

11      Goedkeuren van de engagementsverklaring bij het masterplan Provinciaal 
Opleidingscentrum inzake Veiligheid (POV)  

De Raad, 
Gelet op het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 23 januari 2014 

houdende de goedkeuring van de engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan voor 
het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten; 

Gelet op het schrijven van 27 maart 2014 van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor 
Veiligheidsdiensten vzw, met maatschappelijke zetel Diksmuidse Heirweg 6 te Zedelgem, waarin 
ook gevraagd wordt aan de steden en gemeenten om dit masterplan voor de lange termijn te 
erkennen als een strategisch opleidingsproject; 

Gelet op de engagementsverklaring, in bijlage, waarbij de gemeente zich engageert 
het POV te erkennen als het centraal opleidingscentrum van West-Vlaanderen voor de veiligheids- 
en reddingsdiensten; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal 
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (campus POV) wordt goedgekeurd en 
als bijlage bij deze beslissing gehecht. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan WFIV vzw en aan het 
provinciebestuur West-Vlaanderen. 

 



 

 

EREDIENSTEN 

12      Aktename van de jaarrekening 2013 van de Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen 

De Raad, 
Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen van 3 maart 2014 waarbij de rekening van de Kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen voor het dienstjaar 2013 wordt vastgesteld; 

Gelet op de jaarrekening 2013 van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen; 

Overwegende dat de rekening 2013 van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen wordt 
afgesloten met een exploitatie-overschot; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de rekening van de kerkfabriek Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen voor het dienstjaar 2013. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 
13      Aktename van de jaarrekening 2013 van de Kerkfabriek Sint-Amandus 

De Raad, 
Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad Sint-Amandus van 3 maart 2014 waarbij 

de rekening van de Kerkfabriek van Sint-Amandus voor het dienstjaar 2013 wordt vastgesteld; 

Gelet op de jaarrekening 2013 van Sint-Amandus; 

Overwegende dat de rekening 2013 van Sint-Amandus wordt afgesloten met een 
exploitatie-overschot; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de rekening van de kerkfabriek Sint-Amandus 
voor het dienstjaar 2013. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

14      Figga – Algemene vergadering van 20 juni 2014 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de energievoorziening bij 
Gaselwest en aangesloten is bij de zuivere financieringsvereniging FIGGA; 

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 het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 24 
april 2014 om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA van 20 juni 2014; 

Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2013 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris) 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering bepaalt; 



 

 

Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van 
de activiteiten die FIGGA in 2013; 

Overwegende dat de jaarrekening 2013 en de balans per 31 december 2013 een 
getrouwe weergave is van de financiële resultaten voor het boekjaar 2013 en de commissaris een 
verslag heeft opgemaakt over zijn controlewerkzaamheden; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende 
aanduiding van Davy CLAERHOUT, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster 
en mevrouw Martine VERHAMME, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling als geldig beschouwd kan worden voor de ganse 
duur van de legislatuur; 

Overwegende dat de fractie van de CD&V zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen 

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 20 juni 
2014 goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van FIGGA van 20 juni 2014 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 20 juni 2014 goedkeuren. 

artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a 
Ravensteingalerij 3 bus 6, t.a.v. de heer Lieven Ex. 

 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Rob KINDT, schepen van dorpskernvernieuwing die 
een stand van zaken meedeelt met betrekking tot het dossier van de centrumbrug over het Kanaal 
Roeselare-Leie. 
 
De heer Rob KINDT, schepen, licht het volgende toe. 
 
Met betrekking tot de politieke situering van deze communicatie. 
Deze communicatie over de dorpsbrug komt er zes dagen nadat bouwheer Waterwegen en 
Zeekanaal (WenZ) en de bevoegde minister, mevrouw Crevits, hierover als eerste 
gecommuniceerd hebben, wat hun uitdrukkelijke wens was. 
Gelet op het belang van dit dossier hebben we de raadsleden de moeite willen besparen om naar 
aanleiding van het persmoment van de minister en van WenZ een toegevoegd punt in te dienen 
om bijkomende uitleg te krijgen over een stand van zaken of standpunten van het college, een 
werkwijze die we op het eind van de vorige raadszitting suggereerden. Anderzijds heeft het bestuur 
er van zijn kant uit ook geen officieel agendapunt willen van maken. In dat geval hadden we een 
volledig infodossier moeten stoppen bij de dossiers van de raad en gingen we met onze 
communicatie info kunnen gegeven hebben die mevrouw Crevits en WenZ absoluut als eerste 
wilden geven, een afspraak waar we ons wilden aan houden. 
WenZ houdt er overigens aan een sterke inbreng te hebben in de communicatie over dit dossier. 
Daarom zijn de naaste buren van de nieuwe brug als eersten geïnformeerd op dinsdag 13 mei, 
voorafgaand aan het persmoment dus, op twee infovergaderingen georganiseerd in Don Bosco, één 
voor de buren kant centrum, één voor de buren kant station. Ook ons bestuur vond dit van het 
grootste belang dat de meest direct betrokken inwoners als eerste deze informatie kregen. Voor 
alle inwoners van Ingelmunster organiseert WenZ een infomarkt op 18 juni. Tussen 17 en 21 u. 
kan iedereen dan in Don Bosco terecht voor info en vragen en zullen ontwerpers en mensen van 
WenZ hen te woord staan. 
 
Met betrekking tot het standpunt van DE BRUG naar de Realpolitik over de Hoge Brug. 
De standpunten van De Brug in het dossier van de centrumbrug zijn voldoende bekend, dacht ik, 
en moet ik hier niet nog eens gaan herhalen. 
Maar toen we in januari 2013 het huidig bestuur vormden werd de stellingname van onze partners 
ons dadelijk duidelijk gemaakt. Eigenlijk al vroeger, want op 17 december 2012 was er de brief van 
minister Crevits waarin ze aankondigde dat er een vaste, hoge brug kwam in Ingelmunster en dat 



 

 

ze die ging betalen. Een brief die ons duidelijk voor het voldongen feit stelde. Reeds van bij de 
eerste onderhandelingen in januari 2013 bleek de tijdsdwang om Europese subsidies binnen te 
halen en kregen we de waarschuwing dat men desnoods de hogere scheepvaart op het kanaal zou 
mogelijk maken door het schrappen van een centrumbrug in Ingelmunster, onder welke vorm dan 
ook. Stel u Ingelmunster eens voor zonder brug in het centrum! 
De Brug trok in 2000 voor het eerst naar de kiezer als de “partij van het gezond verstand”, en dat 
gezond verstand hebben we in dit project ook bewaard. Realisme heeft ons ertoe gebracht het 
beste te proberen maken van dit project van een vaste brug. Qua esthetiek zitten we goed met de 
bruggenbouwers van het ontwerpbureau Laurent Ney en partners en met de ontwerpers van de 
dorpskern rond Bas Smets. Het wordt een lichte brug, transparant, 298 meter lang, 400 ongeveer 
met de aanloopstroken erbij. Want de maximale helling van 4 procent voor het fietsverkeer blijft 
behouden. Met een trap op beide oevers naar het jaagpad voor de wandelaars. 
Wat de andere aspecten betreft zijn we de zaken heel nauw gaan opvolgen in de nu zo goed als 
afgeronde fase van het voorontwerp. Het project had immers wel wat bijsturing nodig, waarbij we 
ons drie doelstellingen gesteld hebben: 

 Een maximale veiligheid en gebruikscomfort voor de zwakke of trage weggebruiker 
 De prijs voor Ingelmunster 
 Het behoud van de omgevingskwaliteit, meer bepaald de natuur- en landschapswaarden in 

de omgeving van de brug. 
 
Met betrekking tot het ontwerp van de brug en de veranderingen sinds de nieuwe meerderheid. 
Hoe ziet de brug in haar voorontwerp er nu uiteindelijk uit, wat zijn de bijsturingen die gebeurd 
zijn? 

a) Algemeen 
Laten we beginnen met het bekende. Het wordt een open brug, zonder massieve 
landhoofden. Geen muren van aarde en gras meer zoals in de huidige brug, maar een zo 
klein mogelijk aantal pijlers die het brugdek zullen dragen. 
Het voordeel is dat je op de noordoever van het kanaal vanaf de huizenrij van de Fagot een 
vlotte doorkijk hebt naar het kasteelpark en dat daar ook parkeerplaatsen kunnen 
ondergebracht worden. Die komen er voor de bewoners, maar ook voor bezoekers van een 
noordoever die straks een veel sterkere recreatieve invulling gaat krijgen met het 
doortrekken van “Wandel op de Mandel” en het invullen van de omgeving van de Valora-
site. Ik verwijs hierbij graag naar het vorig najaar goedgekeurde RUP Waterstraat dat een 
idee bood van wat straks op deze site allemaal mogelijk wordt. 
Hoe ver of hoe dicht komt de brug van de huizenrij in de Stationstraat? Met de nieuwe 
breedte kan je stellen dat bij de Fagot, op het dichtste punt, de brug ter hoogte komt van 
de huidige onderkant van het huidige landhoofd van de huidige brug: waar nu de trap naar 
boven begint, daar komt straks de zijkant van het brugdek. 
Op de zuidoever krijg je op het jaagpad een doorkijk zo goed als van Izegem tot Ooigem 
en krijg je ook hier een open site waar het Spoorwegreservaat gegarandeerd blijft en waar 
een aantal mogelijkheden ontstaan die allemaal nog nader bekeken moeten worden in het 
kader van het uitwerken van de laatste fase van de dorpskernvernieuwing aan het station. 
Hier veranderen de gegevens voortdurend en spreekt het vanzelf dat hier nog serieuze 
aanpassingen aan de eerste ontwerpen zullen nodig zijn. De stelling van de voorzitter van 
CD&V in een weekblad vorige week dat hun ontwerp van de derde fase integraal zal 
uitgevoerd worden is daarom meer dan voorbarig te noemen. 

b) Wijzigingen: fietspad en horizontale vangrail 
Wat verandert er dan wel ? Laten we beginnen met de brug zelf. Hier zijn twee belangrijke 
wijzigingen aangebracht aan vroegere ontwerpen. 

• Fietspad 
Oorspronkelijk was  en zone 30-brug voorzien met slechts één wegdek voor fiets- 
en autoverkeer. Tegen dit ontwerp heeft dit college al van bij de eerste vergadering 
van de projectgroep duidelijk verzet geboden. We stellen immers de facto vast dat 
zone 30 zo moeilijk af te dwingen is in het dorpscentrum, met als voorname 
oorzaak het feit dat het een heel grote zone 30 is, zonder veel noemenswaardige 
fysieke hindernissen voor het verkeer. 
Wanneer je dan een rechte brug ontwerpt van 400 meter lang zonder één enkele 
hindernis, is het een illusie te geloven da t je hier het gemotoriseerd verkeer aan 
30 zult kunnen laten verlopen. We hebben daarom ook onmiddellijk met aandrang 
gevraagd in beide richtingen een fietspad van anderhalve meter breed toe te 
voegen. In de verschillende opeenvolgende overlegvergaderingen met alle 
mogelijke instanties die advies konden en moesten geven, bleek dat elk van deze 
instanties ons standpunt deelde. Ook de Gemeentelijke Begeleidingscommissie 
Verkeer was unaniem. Resultaat: we mogen nu stellen dat het fietspad er zeker 
komt ondanks een meerprijs voor de brug van 1,2 miljoen euro. De scholen en 
academies aan beide kanten van het kanaal en het sportcentrum blijven zo ook in 
de toekomst veilig bereikbaar voor fietsende kinderen van aan de overkant. Wat 



 

 

tragere fietsers zullen geen onveiligheidsgevoel moeten hebben omwille van 
autoverkeer waardoor ze zich opgejaagd voelen. Het autoverkeer komt op de brug 
in een zone 50 terecht tussen de twee zones 30 in de dorpskernen aan marktplein 
en station. 

• Horizontale vangrail 
De brug heeft nog steeds haar opening in het midden en behoudt zo haar 
kenmerkende architectuur. Dit veronderstelt ook veiligheidsvoorzieningen voor 
automobilisten in het midden van de brug. Hier werd uiteindelijk gekozen voor een 
horizontale vangrail, niet voor een verticale. Geen rechtopstaande dus, maar een 
metalen constructie tussen de beide brughelften in. Dit biedt een dubbel voordeel 
voor de bruggenbouwers: het draagt bij aan de stabiliteit van de constructie en is 
ook esthetischer dan een verticale vangrail. En het doet weinig of niets af aan de 
lichtinval onder de brug. 

c)  Aansluitingen 
Hoe sluit de brug aan op de bestaande wegenis? 

• De noordkant 
De brug begint ter hoogte van het wassalon in de Stationsstraat, zodat het 
aansluitingspunt op de nieuwe verbindingsweg reeds boven het huidige maaiveld 
zal liggen. De aansluitingsweg is voorzien in het RUP Waterstraat dat vorig jaar 
goedgekeurd werd en loopt over een nieuwe brug over de Mandel. 
De Waterstraat wordt heraangelegd na de bouwwerken aan de Valoratoren en krijgt 
tweerichtingsverkeer. 
Voor de huizen aan de Stationstraat komt eenrichtingsverkeer en parkeerstroken 
onder de brug. 
Tussen de Valora en de Fagot wordt het nu bestaande aardestraatje ook een 
volwaardige straat. Herinner u het principe in RUP Waterstraat om het wonen in 
deze rij ook op het water te richten. Dit wordt een éénrichtingsstraat naar het 
water toe. Op die manier wordt een eenrichtingslus gemaakt rond het huizenblok 
Stationsstraat-Waterstraat. De toekomstige bewoners van de Valoratoren hoeven 
die lus niet te nemen, tweerichtingsverkeer in de Waterstraat houdt hen daar weg. 

• De zuidkant 
De brug begint aan het Stationsplein ter hoogte van de Handelstraat en loopt dan 
achter de bestaande huizenrij door richting kanaal. Hier begint de stijging reeds 
aan de bocht van 90° naar rechts, zodat dit kan aansluiten op de verhoogde 
perrons van het station en de ondertunneling. 
De Kleine Izegemstraat zal hierdoor afgesloten worden. De vraag die iedereen 
bezig houdt is uiteraard wanneer. Volgens eerdere plannen zou dit al in 2013 
moeten gebeurd zijn. Op de laatste vergadering van de projectgroep met Infrabel 
eind vorige maand, in april, vernamen we dat de planning bij Infrabel nog 
allesbehalve duidelijk is. Het kan de zaken alleen maar moeilijker maken, zowel 
voor latere beschadiging aan de aansluitingsweg of wat moeilijker en duurder 
bouwen voor Infrabel kan worden. We proberen hier samen met onze partners, de 
ontwerpbureau’s en WenZ, meer duidelijkheid te krijgen vanwege Infrabel en hen 
te overtuigen dat ze alle belang hebben bij een vlotte en vlugge uitvoering van hun 
deel van de werken aan station en spoorlijnen. 

 
Met betrekking tot de tTiming. 
Meteen zitten we met de vraag die iedereen zich stelt. Voor wanneer is dit allemaal? De ontwerpers 
maken zich sterk dat het voorontwerp klaar zal zijn tegen eind mei. Hiermee wil men tegen eind 
juni de bouwaanvraag indienen, waarop het openbaar onderzoek, het inspraakmoment bij uitstek 
voor de hele bevolking zal volgen. 
Tegen eind 2014 willen de ontwerpers een aanbestedingsklaar dossier hebben, zodat de deadline 
voor Europese subsidie gehaald wordt. 
Op die manier zouden de werken kunnen starten medio 2015 en is de brug, hopelijk, klaar tegen 
midden 2017. 
 
Wat tijdens de werken? 
Wat meteen weer belangrijke vragen doet oproepen. Is er dan twee jaar lang geen centrumbrug 
tussen beide Ingelmunsterse centra? 
Neen! De bedoeling is om het bouwen van de brug te starten vanaf de zuidoever. U zal zich 
herinneren dat het traject van de nieuwe brug hier afwijkt van dat van de huidige brug. Dit 
betekent dat men de huidige brug nog een zekere tijd in gebruik zal kunnen houden. Men schat 
een zestal maand. 
Voor de periode daarna is door WenZ voorzien in 250.000 euro voor de huur van een voetgangers- 
en fietsersbrug voor de duur van de werf. Auto’s zullen moeten omrijden. Voor voetgangers en 
fietsers wordt de directe verbinding tussen station en centrum, tussen huis en sportclub, school of 
academie niet onderbroken. 



 

 

 
Met betrekking tot de centen. 
En dan de laatste vraag. Hoeveel zal dit allemaal kosten? 

 Ontwerpkosten 
1,9 miljoen euro, volledig ten laste van WenZ. 

 Bouwkosten van de brug 
17,9 miljoen (zonder BTW). 
Het verbreden van de brug met drie meter (2 x 1,5 meter fietspad) tegenover het 
oorspronkelijk ontwerp zorgt, zoals gezegd, voor een meerkost van 1,2 miljoen, 
inbegrepen in dit bedrag. 

In het project centrumbrug participeert de gemeente Ingelmunster voor een bedrag van 500.000 
euro all-in. Minister Crevits heeft in haar brief van december 2012 waarmee zij de keuze voor een 
hoge brug definitief maakte ook schriftelijk beloofd om de hele bouwkost voor de brug te betalen. 
De minister is van haar woord, net als WenZ. Het heeft wat onderhandelen gekost, want we 
vernamen van onze gesprekspartners dat eerder toezeggingen gedaan werden door Ingelmunster 
die de gemeente meer dan het dubbele konden kosten, een verhaal waar dit bestuur niet in wilde 
meegaan. 
Anderzijds, dit project omvat meer dan de brug alleen. Er is de nieuwe omleidingsweg tussen 
Valora en Fagot, er zijn de publieke ruimtes aan beide kanten van het kanaal en de 
aansluitingswegen tussen de brug en het bestaande wegennet. Ingelmunster participeert in deze 
bijkomende werken dus voor een half miljoen euro, alles inbegrepen. 
 
De heer Voorzitter sluit de zitting om 21:25 uur. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse  

De Voorzitter 

Dirk Debaere 
 
 
 


