
Zitting Gemeenteraad van 17 januari 2012 

AANWEZIG: 

Yves Vercruysse, Burgemeester-Voorzitter - Jan Defreyne, Marcel Dendauw, Marie-
Thérèse Lapeere, Hilde Vankeirsbilck, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
Wilfried Vanacker, Ludwig Pillen, Ann Defour, Robrecht Kindt, Kurt Windels, Francky 
Demaeght, Els Leysen, Martine Verhamme, Werner Blondeel, Steven Bourgeois, Carine 
Geldhof, Veerle Declercq, Marleen D'hondt, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

De heer Voorzitter opent de zitting om 20:00 uur en wenst de aanwezigen het allerbeste voor het 
nieuwe jaar. 
Hij deelt mee dat de heer Marnick Goossens, raadslid, verontschuldigd is. 
Verder vraagt hij of er nog opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. Aangezien geen 
opmerkingen worden gemaakt wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 

OPENBARE ZITTING

POLITIE

1       Oprichten van de Dienst Handhaving en gemeenschapswacht 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 75; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot de instelling van de functie van 
gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswacht en tot wijziging van artikel 
119bis van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de omzendbrief van 3 mei 2010 waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie 
van gemeenschapswacht (PREV 32) en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachten; 

Overwegende dat elke gemeente die personen zoals bedoeld in artikel 3 van de wet, in 
dienst heeft of beoogt aan te werven verplicht wordt een "dienst gemeenschapswachten" in te 
stellen door een gemeenteraadsbesluit; 

Overwegende dat de gemeente een persoon zoals bedoeld in artikel 3 van de wet wil 
tewerkstellen binnen de met onderhavig raadsbesluit op te richten ‘Dienst Handhaving en 
gemeenschapswacht’; 

Overwegende dat de wet stelt dat de gemeente de oprichting van de dienst 
gemeenschapswachten, de omschrijving van de opdrachten, de naam van de gemeenteambtenaar 
belast met de leiding van de dienst en de wijze waarop burgers bij de organiserende gemeente 
klacht kunnen indienen aangaande de dienst gemeenschapswachten, dient vast te stellen bij 
gemeenteraadsbesluit; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2008 houdende het 
gemeentelijk reglement op de behandeling van klachten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2010 houdende de 
goedkeuring van het Algemeen Politiereglement; 

Gelet op het organogram van de gemeentelijke diensten; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de fracties van de Brug en het VB zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: De Dienst Handhaving en gemeenschapswacht, wordt opgericht. 

artikel 2: De Dienst Handhaving en gemeenschapswacht, is, overeenkomstig artikel 3 van de 
wet, onder meer, belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het 
verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare 



overlast en criminaliteit door middel van één of meerdere van de volgende 
activiteiten: 
1° het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de 
criminaliteitspreventie; 
2° het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren en het 
informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van 
veiligheid, milieu en het wegennet; 
3° het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van 
verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare 
weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het 
veilig oversteken; 
4° het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en 
verordeningen in het kader van artikel 119bis, § 6, van de nieuwe gemeentewet die 
uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties of het 
vaststellen van inbreuken op gemeentelijke retributiereglementen; 
5° het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de 
veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid. 

artikel 3: De heer Gemeentesecretaris is belast met de leiding van de dienst. 

artikel 4: De Dienst Handhaving en gemeenschapswacht wordt geïntegreerd in het 
organogram van de gemeentelijke diensten. 

artikel 5: De burger kan een klacht indienen aangaande de dienst Handhaving en 
gemeenschapswacht overeenkomstig het gemeentelijke reglement op de 
behandeling van klachten zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 
december 2008. 

artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

BRANDWEER

2       Hervorming van de civiele veiligheid - Operationele prezone van de 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen - bekrachtigen van de wijzigingen aan de 
overeenkomst operationele prezone 2011 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale 
afbakening van de hulpverleningszones waarbij in de provincie West-Vlaanderen de 
hulpverleningzone 2 volgende gemeenten omvat Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, 
Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, 
Tielt en Wingene; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2011 houdende toekenning van subsidies 
voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die 
een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat; 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 16 januari 2011 werd goedgekeurd door 
een federale ministerraad die bevoegd is voor de lopende zaken, in afwachting van de vorming van 
een nieuwe regering; 

Gelet op het draaiboek operationele prezone (OPZ) van 16 februari 2011 betreffende 
de verlenging van de operationele prezones; 

Gelet op de besprekingen van de prezoneraad van 22 februari 2011 om de 
operationele prezone te verlengen in 2011; 

Overwegende dat de conclusie van de prezoneraad is dat het noodzakelijk is voor de 
verdere goede werking van de hulpverlening in de regio, om een aanvraag in te dienen om de 
werking van de operationele prezone te verlengen in 2011; 

Overwegende dat de samenwerking die de operationele prezone creëert een 
schaalvoordeel en synergie kan opleveren; 

Gelet op de daaruit volgende beslissing van de pre-zoneraad van 22 februari 2011 en 
11 maart 2011 van hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen om de operationele prezone van 2010 
te verlengen en toe te treden in het project van de operationele pre-zones 2011; 



Overwegende dat de kandidatuurstelling voor de prezone federale middelen genereert 
(circa € 453.000) voor hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (Midwest); 

Overwegende dat de ontwerp overeenkomst OPZ 2011 inhoudelijk verder bouwt op de 
OPZ overeenkomst 2010; dat voor hulpverleningszone 2 in totaal zeven verplichte en drie 
optionele doelstellingen worden opgenomen; dat de federale subsidies in 2011 voor een groot deel 
besteed zullen worden aan opleiding, preventie en het uitvoeren van een nulmeting; 

Overwegende dat het kandidaat dossier voor de OPZ 2011 op 15 maart 2011 door de 
stad Roeselare als beherende gemeenten voor hulpverleningszone 2, bij de FOD Binnenlandse 
Zaken werd ingediend; 

Overwegende dat de ontwerp overeenkomst OPZ 2011 door het college van 
burgemeester en schepenen van de stad Roeselare werd goedgekeurd op 14 maart 2011; 

Overwegende dat de gemeente op 11 maart 2011 een onderliggende overeenkomst 
heeft opgemaakt die werd ondertekend door de burgemeester en secretaris; 

Overwegende dat deze onderliggende overeenkomst werd afgesloten onder 
voorbehoud van kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen; dat het college 
akte genomen heeft van deze onderliggende overeenkomst op 18 maart 2011; 

Overwegende dat deze onderliggende overeenkomst werd afgesloten onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad; dat de gemeenteraad op 19 april 2011 deze 
onderliggende overeenkomst bekrachtigd heeft; 

Overwegende dat Minister Turtelboom de OPZ overeenkomst 2011 op 18 augustus 
2011 ter goedkeuring heeft ondertekend; 

Gelet op de wijzigingen aan de OPZ overeenkomst 2011 die op 13 september 2011 
door de stad Roeselare werden goedgekeurd; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De raad neemt kennis van de wijzigingen aan de goedgekeurde overeenkomst 
tussen de Belgische Staat en de operationele prezone Mid-West (West-Vlaanderen 
zone 2), vertegenwoordigd door de gemeente Roeselare. 

OPENBARE WERKEN

3       Goedkeuren subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem 
van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging; 

Gelet op de Europese Kaderrichtlijn Water; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende 
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) met latere 
wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) met latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en 
alle latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden 
waaronder, alsook van de verhouding waarin het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten verbonden 
aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire 
rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot 
vaststelling van de subsidiëringprogramma’s; 



Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling 
van 31 juli 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg 
van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties; 

Gelet op de goedkeuring van het zoneringsplan van de gemeente Ingelmunster, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 juli 2008; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2011 houdende toetreding tot 
de opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 

Overwegende dat met deze toetreding de gemeente Ingelmunster, onder meer, de 
exploitatie van de rioleringsinfrastructuur heeft overgedragen aan Infrax West; 

Overwegende dat met deze toetreding de inwoners van de gemeente Ingelmunster 
recht hebben op de dienstverlening inzake riolering van Infrax West; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2000 houdende de goedkeuring van 
het gemeentelijk reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van individuele 
zuiveringsinstallaties bij particuliere woningen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2000 houdende de gemeentelijke 
verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de 
openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen; 

Gelet op de verplichting die sinds 1 januari 2001 rust op nieuwbouw en vernieuwbouw 
voor het gescheiden aanbieden van het afvalwater en hemelwater ter hoogte van de rooilijn; 

Overwegende dat de afkoppeling van het hemelwater van de afvalwaterriool een 
eerste stap is om infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater op particulier domein te 
realiseren en er op deze wijze een duurzame oplossing wordt geboden voor de overstromingen in 
lager gelegen gebieden; 

Overwegende dat infiltratie, buffering en hergebruik van regenwater voorrang hebben 
op afvoer via gracht of riool; 

Overwegende dat de aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk beperkt moet worden om deze installaties naar 
behoren te laten werken; 

Overwegende dat het langs de straten waar een aparte afvalwaterriool wordt 
aangelegd, verplicht is het regenwater ervan af te koppelen; 

Overwegende dat er om deze afkoppeling te realiseren graaf- en afkoppelingswerken 
dienen te gebeuren op privé-terrein ten laste van de eigenaar; 

Overwegende dat in de dienstverlening van Infrax West inzake riolering, onder meer, 
het uitbetalen van premies is voorzien; 

Overwegende dat Infrax West in haar werkgebied inzake riolering een subsidie ter 
beschikking stelt voor het aanleggen van een gescheiden afwatering van hemelwater en 
afvalwater; 

Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en 
dat het daarom noodzakelijk is met het oog op het faciliteren van het gemeentelijk beleid met 
betrekking tot de lozing van huishoudelijk afvalwater en met betrekking tot huisaansluitingen op de 
openbare riolen, bovenop de subsidie van Infrax West, een gemeentelijke subsidie toe te kennen 
voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater; 

Overwegende dat de bestaande woningen waarvan in de bouwvergunning, afgeleverd 
na 31 januari 2005, werd bepaald dat ze een gescheiden afwatering van hemelwater en afvalwater  
dienden aan te leggen, uitgesloten zijn van de toelage; 

Overwegende dat Infrax West in haar werkgebied inzake riolering een subsidie ter 
beschikking stelt voor het plaatsen van een hemelwaterpunt met pompinstallatie of het aanleggen 
van een infiltratievoorziening; 

Overwegende dat de gemeente geen supplementaire subsidie wenst te voorzien, 
bovenop de subsidie van Infrax West, voor het plaatsen van een hemelwaterput met 
pompinstallatie of het aanleggen van een infiltratievoorziening, en aldus de bestaande 
gemeentelijke subsidie wordt afgeschaft; 

Overwegende dat in de dienstverlening van Infrax West inzake riolering, onder meer, 
het aanleggen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) is 
voorzien; 



Overwegende dat, aangezien het aanleggen en beheren van IBA’s door Infrax West 
gebeurt tegen betaling van een zeer gering tarief dat op geen enkele wijze de kosten ervan dekt, 
de gemeente geen subsidie wenst te voorzien voor het aanleggen en beheren van IBA’s door Infrax 
West of door de particuliere bewoner en aldus de bestaande gemeentelijke subsidie wordt 
afgeschaft, 

Gelet op het subsidiereglement van Infrax West voor het bekomen van de RWG-
subsidie; 

Gelet op de algemene, administratieve en technische voorwaarden van het 
subsidiereglement; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster tegen dezelfde voorwaarden als Infrax 
West een supplementaire subsidie wenst te voorzien voor het aanleggen van een gescheiden 
afwatering voor hemelwater en afvalwater; 

Gelet dat de maximale subsidie van Infrax West 400 euro bedraagt, bestaande uit een 
forfaitair bedrag van 200 euro voor de aanleg van een gescheiden afvoer en een subsidie van 
maximaal 200 euro, dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster voor elk door Infrax West goedgekeurd 
subsidiedossier hetzelfde bedrag supplementair ter beschikking wil stellen; 

Overwegende dat de gemeentelijke subsidie zal worden uitbetaald na voorleggen aan 
het College van Burgemeester en Schepenen van de uitbetalingsbrief van Infrax West met het 
bedrag van de premie en het totale factuurbedrag; 

Overwegende dat 50.000 euro werd voorzien op artikelnummer 42160/735-51 van het 
budget voor 2012 voor de huisaansluitingen inzake riolering in het project van de 
Oostrozebekestraat; 

Overwegende dat bij de eerstvolgende budgetwijziging een bedrag van 20.000 euro 
zal worden voorzien op artikelnummer 877/331-01 (rechtstreekse premies en subsidies aan 
gezinnen) van het budget 2012; 

Op voorstel van de bevoegde schepen 

Overwegende dat de fracties van de Brug, het VB en de sp.A zich wensen te 
onthouden; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen 

artikel 1: Het gemeentelijk reglement van 18 april 2000 en latere wijzigingen houdende het 
verlenen van een premie voor de bouw van individuele zuiveringsinstallaties bij 
particuliere woningen wordt afgeschaft. 

artikel 2: Het gemeentelijk reglement van 25 november 2008 en latere wijzigingen houdende 
subsidiëring van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen wordt afgeschaft. 

artikel 3: De gemeenteraad neemt akte van de reglementen van Infrax West voor het 
bekomen van de RWG-subsidie. 

artikel 4: Binnen de perken van de op het budget voorziene kredieten wordt een subsidie 
verleend voor de aanleg van een gescheiden afwatering voor hemelwater en 
afvalwater, volgens dezelfde algemene, administratieve en technische voorwaarden 
zoals bepaald door Infrax West. 

artikel 5: De maximale tussenkomst bedraagt 400 euro, bestaande uit een forfaitair bedrag 
van 200 euro voor de aanleg en een subsidie van maximaal 200 euro, dit met een 
maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen. 

artikel 6: Over te gaan tot uitbetaling van de supplementaire gemeentelijke premie indien de 
afkoppeling technisch en administratief werd goedgekeurd door Infrax West en op 
voorlegging aan het College van Burgemeester en Schepenen van de 
uitbetalingsbrief met het bedrag van de Infrax-premie en het totale factuurbedrag. 

artikel 7: Een bedrag van 20.000 euro wordt voorzien op artikelnummer 877/331-01 
(rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen) van het budget voor 2012. Deze 
aanpassing zal worden ingebracht bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

artikel 8: Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2012. 



VERKEER

4       Hervaststelling van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het 
snelheidsregime op de N50 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende 

goedkeuring van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het snelheidsregime op de 
N50; 

Gelet op het gevraagde externe advies aan de Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare werken, Beleid mobiliteit en verkeersveiligheid West-Vlaanderen; 

Gelet op de goedkeuring van het aanvullend reglement op 10 november 2011 door de 
secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken; 

Gelet op de opmerking van 9 december 2011 van de Vlaamse Overheid, departement 
Mobiliteit en Openbare Werken , Beleid mobiliteit en verkeersveiligheid West-Vlaanderen 
betreffende de verkeerde gegevens van de betreffende kilometerpalen ter hoogte van de vroegere 
H. Hartschool; 

Overwegende dat het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het 
snelheidsregime op de N50 opnieuw vastgesteld dient te worden;  

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het snelheidsregime op de 
N50 wordt opnieuw vastgesteld mits hat aanbrengen van volgende aanpassing: 

in artikel 2 wordt het volgende geschrapt: 

‘N50: vanaf het grondgebied Hulste tot en met grondgebied Meulebeke, 
uitgezonderd tussen kilometerpaal 12.50 en kilometerpaal 12.150 (ter hoogte van 
de vroeger H. hartschool), waar 50 km/uur behouden wordt gelet op het gevaarlijk 
kruispunt met de Zwanestraat’ 

en vervangen door: 

N50: vanaf het grondgebied Hulste tot en met grondgebied Meulebeke, 
uitgezonderd tussen kilometerpaal 73.7 en kilometerpaal 73.9 (ter hoogte van de 
vroeger H. hartschool), waar 50 km/uur behouden wordt vanwege het gevaarlijk 
kruispunt met de Zwanestraat’. 

artikel 2: Deze beslissing wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse overheid, 
afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en 
Openbare werken. 

BIJKOMENDE PUNTEN

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 11 januari 2012 

Speelplein Vlaswijk 

De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine Verhamme, raadslid, die het volgende toelicht. 

Op vraag van enkele bezorgde ouders en grootouders had ik het graag eens over de veiligheid van 
het speelplein op de Vlaswijk. Door het speelplein loopt immers een mountainbikeparcours. Ze 
deelden me ook mee, dat ze geenszins tegen de mountainbikesport of sport in het algemeen zijn. 
Maar men vraagt of er tussen hen en de mountainbikers geen compromis kan gesloten worden, 
zodanig dat zowel de sporters als de wijkbewoners (kinderen of kleinkinderen) tevreden zijn. Men 
vraagt zich af of het normaal is dat een speelplein ook deel uitmaakt van een 
mountainbikeparcours. Een speelplein dient om te spelen en te ravotten, maar niet om vaak op zijn 
hoede te zijn voor fietsers en/of mountainbikers. Vandaar mijn vraag of er geen omheining kan 
geplaatst worden op het speelplein, weliswaar in overleg met de mountainbikers, zodanig dat de 
doorgang tot het jaagpad en het kanaal, het meest natte deel van het speelplein afgeschermd 
wordt en het speelplein fietsvrij wordt gemaakt. Het is immers zeer gevaarlijk dat de fietsroute 
doorloopt tot op het jaagpad, wat een risico betekent voor spelende kinderen, die zonder nadenken 



ook die route zouden kunnen nemen, met mogelijke nefaste gevolgen .Ik ben eens ter plaatse 
gaan zien en naar mijn mening is het perfect doenbaar om het speelplein af te bakenen van het 
mountainbikeparcours. Ik ben steeds bereid om, samen met de verantwoordelijke van de 
mountainbikers, mee ter plaatse de situatie te gaan bekijken. Een veilig speelplein hoort immers 
bij een woonwijk. Kinderen moeten echt buiten kunnen spelen en vandaar dat ik het belangrijk 
vind om tot een positieve oplossing te komen. 

De Voorzitter antwoordt daarop het volgende. 

Bij de (her)aanleg van wijkspeelpleintjes, waarvan de gemeente er de laatste 10 jaar toch al een 
vijftal heeft gerealiseerd, wordt steeds van het principe uitgegaan dat de wijkparkjes geschikt 
moeten zijn voor een multifunctioneel gebruik gericht op alle soorten gebruikers en leeftijden. De 
inrichting van de speelpleintjes wordt dan ook in die zin opgevat. Het opteren van een strikte 
scheiding van de verschillende functies is dan ook niet aan de orde. 

De situatie werd op het speelpleintje van de Vlaswijk nog eens bekeken en, omwille van de 
veiligheid, wordt effectief overwogen het traject dat het MTB-circuit volgt met enkele meter te 
verschuiven naar de rand van het terrein. De richtingaanwijzende paaltjes zullen in die zin worden 
verplaatst en bovendien wordt voorgesteld een tweetal takkenafscheidingen, zoals die daar reeds 
aanwezig zijn, bij te plaatsen om het traject nog beter te situeren en zo de veiligheid nog verder te 
optimaliseren. 

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

2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
11 januari 2012 

Diefstallenplaag sportcentrum 

De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Carine Geldhof, raadslid, die het volgende toelicht. 

Recent werden een aantal diefstallen gepleegd in ons sportstadion. Deze diefstallenplaag is helaas 
niet nieuw. Heeft men weet wie de mogelijke daders zijn? Is de gemeente van plan om extra 
veiligheidsmaatregelen te nemen? Kan er meer toezicht gehouden worden door de bevoegde 
diensten? Kan het plaatsen van camera's een optie zijn om diefstal te voorkomen? 

De Voorzitter antwoordt daarop het volgende. 

Volgens de politiediensten blijkt dat in de loop van 2010 en 2011 aangifte werd gedaan van 10 
diefstallen. Een plaag kan dit bezwaarlijk genoemd worden. Het betreft hier dan diefstal uit de 
kleedkamers, diefstal uit een wagen en een inbraak in de cafetaria. 
Hoewel de dader(s) nog steeds worden opgespoord is er op heden nog geen resultaat geboekt. 
In ieder geval kan gevraagd worden dat het toezicht nog scherper hierop let maar dat ook aan de 
gebruikers van het sportcentrum wordt gevraagd voldoende eigen maatregelen te nemen, zoals 
het niet bij hebben van waardevolle voorwerpen en veel cash, de wagen af te sluiten, gebruik te 
maken van de lockers en het afsluiten van de kleedkamers. 
Het valt op, de inbraak in de cafetaria niet meegerekend, de diefstallen eigenlijk vooral 
gauwdiefstallen zijn waarbij de gelegenheid de dief creëert. Het is natuurlijk jammer dat het zo ver 
moet komen, maar met extra alertheid van de gebruikers kan al veel worden voorkomen. Wij 
zullen de sportdienst vragen om alvast ook extra alertheid aan de dag te leggen. 

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

3       Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Carine Geldhof, raadslid, bij mail van 
11 januari 2012 

Communicatie via sociale netwerksites 



De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Carine Geldhof, raadslid, die het volgende toelicht. 

In onze hedendaagse samenleving zijn de sociale netwerksites Twitter en Facebook niet meer weg 
te denken. Deze sites vormen, zeker bij onze jeugd, een belangrijke bron van informatie en 
communicatie. Daarom pleit ik voor het aanmaken van een gemeentelijke Twitter- en 
Facebookaccount, ter aanvulling van de bestaande communicatiekanalen binnen de gemeente. Via 
deze sites kan er meer en directer gecommuniceerd worden met de burger en is een interactieve 
dialoog mogelijk. 
Tijdens de recente ramp op Pukkelpop, bijvoorbeeld, toen de gekende telefoon en gsm-
verbindingen uitvielen hebben de netwerksites Twitter en Facebook zeker hun nut bewezen. In 
onze eigen gemeente denk ik, bijvoorbeeld, aan het recent aflassen van de kerstmarkt wegens de 
slechte weersomstandigheden. Bij dergelijke feiten kan door het communiceren via netwerksites 
een nog breder publiek bereikt worden. 

De Voorzitter antwoordt daarop het volgende. 

In het onderzoek dat op dit ogenblik wordt uitgevoerd door de Artevelde Hogeschool in verband 
met de gemeentelijke communicatie werd een luik omtrent sociale media toegevoegd. De 
resultaten hiervan worden tegen eind maart verwacht. Verder is het zo dat de betrokken 
ambtenaren binnen de gemeente de evolutie inzake sociale media op de voet volgen. Het lijkt 
haast onvermijdelijk op termijn dat dit aspect wordt toegevoegd aan de verschillende media 
waarmee de gemeente wenst te communiceren met zijn burgers. De gemeente is echter niet van 
plan om deze stap onvoorbereid en ondoordacht te zetten. Immers, alhoewel uit onderzoek blijkt 
dat België ongeveer 5,2 miljoen gebruikers van sociale media kent (< 50% van de bevolking), met 
in volgorde van populariteit Facebook (59%), LinkedIn, Netlog en Twitter (7%), blijkt toch dat je 
hiermee niet alle mensen bereikt en dat het ‘online’ gebruik nog relatief beperkt is. Je kunt de 
sociale media dus voorlopig enkel maar inzetten om een specifieke doelgroep op een bijzondere 
manier te bereiken. Voor het gebruik binnen een algemeen beleid zijn er nog te veel onbekenden, 
denk maar aan de privacy. 
De resultaten uit het onderzoek van de Artevelde Hogeschool zullen worden ingebracht bij de 
verdere ontwikkeling van een gemeentelijk CRM (of Citizen Relationschip Managementsysteem), 
waarvan de mogelijkheden in de loop van dit jaar verder worden onderzocht. Dit is een 
gemeentelijke databank gebaseerd op 4 ‘authentieke’ bronnen (rijksregister voor 
Ingelmunsternaars, Kruispuntendatabank voor Ingelmunsterse bedrijven, het derdenbestand voor 
niet-Ingelmunsterse burgers en bedrijven en het verenigingenbestand) waarbij de gemeente voor 
elk van deze relaties de meest cruciale informatie bijhoudt, bijvoorbeeld, accounts voor sociale 
netwerken, gsm-nummers, contacten met de gemeentelijke overheid, …). Deze gegevens zullen 
steeds door de betrokken burger of organisatie autonoom te beheren vallen, zodat, waar gewenst, 
de privacy kan worden gegarandeerd. 
U merkt dat we de ontwikkelingen zeer zeker van nabij volgen, maar dat we niet ondoordacht als 
gemeentebestuur willen instappen. 

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

4       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 12 
januari 2012 

Asverschuiving Izegemstraat 

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

Naar aanleiding van de heraanleg van de asverschuiving op de grens van Izegem en Ingelmunster 
is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van plan om rijbaankussens aan te leggen tussen de 
bebouwde kom van Izegem en de asverschuiving. Maar de Izegemse commissie voor Openbare 
Werken en Mobiliteit vindt dit geen goed idee. 
De Brug stelt zich de vraag of er ook op het grondgebeid Ingelmunster dergelijke kussens gaan 
komen. Is de gemeente reeds op de hoogte van dergelijke plannen? Welke houding gaat 
Ingelmunster aannemen jegens AWV indien men van plan is om rijbaankussens aan te leggen? 

De Voorzitter antwoordt daarop het volgende. 



De aanleg van rijbaankussens op het grondgebied Izegem is een gevolg van de bespreking van het 
project op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 12 oktober 2011. Het aanbrengen van 
de rijbaankussens tussen de asverschuiving, die als poorteffect fungeert en de bebouwde kom van 
Izegem is noodzakelijk om het snelheidsregime te ondersteunen als je van Izegem richting 
Ingelmunster rijdt. Omdat je aan de kant van Ingelmunster onmiddellijk in de bebouwde kom rijdt, 
zijn deze voorzieningen aan onze kant niet nodig. 
Vanuit deze logica waren wij daar, ten andere, ook geen vragende partij voor. 

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

De heer Voorzitter sluit de zitting om 20:45 uur. 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 


