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AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marcel Dendauw, 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - 
Herman De Witte, Wilfried Vanacker, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Hilde 
Vankeirsbilck, Ann Defour, Robrecht Kindt, Kurt Windels, Francky Demaeght, Jan 
Defreyne, Georges Barbary, Els Leysen, Martine Verhamme, Raadsleden - ir. Dominik 
Ronse, Gemeentesecretaris 

 

 
De Voorzitter biedt, namens de gemeenteraad en het personeel van de gemeente, zijn deelneming 
aan bij het overlijden van de moeder van de heer Eric D’HOOP, schepen. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. De heer 
Georges BARBARY, raadslid, wenst het verslag in zijn geheel af te keuren omdat er enkel melding 
wordt gemaakt van de stemintenties en niet van de tussenkomsten en discussies. 
Verder worden geen opmerkingen gemaakt en kan het verslag als goedgekeurd worden 
beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

 
De heer Marnick GOOSSENS, raadslid, treedt de zaal binnen en neemt deel aan de zitting. 
 

KERKBESTUREN 

1       Kerkfabriek Sint-Amandus – Advies rekening 2007 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Sint–Amandus van 14 januari 2009 
waarbij de rekening van de Kerkfabriek van Sint-Amandus voor het dienstjaar 2007 wordt 
vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 76.705,71 
Buitengewone ontvangsten: 18.573,80 
Totaal: 95.279,51 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 18.015,01 
Gewone uitgaven: 60.031,65 
Buitengewone uitgaven: 377,00 
Totaal: 78.423,66 

BALANS 
Ontvangsten: 95.279,51 
Uitgaven: 78.423,66 
Saldo: 16.855,85 

Overwegende dat de fractie van het Vlaams Belang zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 19 stemmen voor en 1 onthouding 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek Sint-Amandus 
voor het dienstjaar 2007. 

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



 

 

 

POLITIE 

2       Plaatsen van bewakingscamera’s aan station – Advies gemeente 

De Raad, 
Gelet op de vraag van de NMBS om ter hoogte van de fietsstalling aan het Station te 

Ingelmunster bewakingscamera’s te plaatsen; 

Gelet op de tussenkomst van de heer Kurt Windels, raadslid, in de gemeenteraad van 
18 april 2008, waarin gevraagd werd de plaatsing van bewakingscamera’s aan het station te 
overwegen; 

Overwegende dat in het antwoord van de heer Burgemeester dergelijk voorstel 
haalbaar werd geacht, reeds ter studie voorlag, overleg met de diensten van de Spoorwegen; 

Gelet op de vaststelling dat zich in dergelijke fietsstallingen soms fietsdiefstallen en 
beschadigingen voordoen; 

Gelet op het doel van de plaatsing van camera’s, namelijk het voorkomen van 
fietsdiefstallen en beschadigingen; 

Overwegende dat de plaatsing van bewakingscamera’s inderdaad een ontradend effect 
kan hebben en een efficiënt middel kan zijn om diefstallen en beschadigingen te voorkomen; 

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van plaatsing en gebruik van 
bewakingscamera’s; 

Gelet op het KB van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt 
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt; 

Gelet op het KB van 2 juli 2008 betreffende de aangifte van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera’s; 

Aangezien de fietsstalling aan het station kan worden aanzien als een niet besloten 
plaats in de zin van artikel 2 van de wet, zodat de beslissing tot het plaatsen van camera’s pas kan 
worden genomen na voorafgaandelijk positief advies van de gemeenteraad en van de korpschef 
van de politiezone die daartoe een veiligheids- en doelmatigheidsanalyse dient uit te voeren en 
dient na te gaan of de plaatsing beantwoordt aan de in de wet van 8 december 1992 bepaalde 
beginselen; 

Gelet op het onderzoek ter voorbereiding van het advies, uitgevoerd door de 
politiezone MIDOW; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De plaatsing van bewakingscamera’s aan de fietsenstalling van het station te 
Ingelmunster wordt gunstig geadviseerd. 

 

BEGROTING 

3       Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2007 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 17 december 2008 

betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 18 december 2008 van de heer Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening van de gemeente van het dienstjaar 2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening over het boekjaar 2007 van de gemeente Ingelmunster. 

 



 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4       Herinrichting van het centrum - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
Centrum – voorlopige vaststelling 

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 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2002; 

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 de opmaak van het RUP Centrum werd opgestart om de voorziene 
werken in het kader van de dorpskernvernieuwing een juridisch kader te geven waarbinnen 
bouwvergunningen kunnen aangevraagd worden; 

Gelet op het voorontwerp van het RUP Centrum opgemaakt door Studiebureau Demey, 
omvattende de bestaande toestand, het bestemmingsplan, onteigeningsplan, de memorie van 
toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften en de plan-MER screening; 

Gelet op de plenaire vergadering van 18 december 2008 met de adviserende 
instanties; 

Overwegende dat het voorontwerp van het RUP Bruggestraat gunstig werd 
geadviseerd door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in zitting van 24 
november 2008; 

Overwegende dat ter zekerheid van de realisatie van het voorliggende plan een 
onteigeningsplan wordt toegevoegd; 

Overwegende dat het openbaar nut voldoende kan gemotiveerd worden gelet op de 
voorziene bestemming van de gronden die in het onteigeningsplan zijn opgenomen. De gronden 
worden bestemd als openbaar domein met de bedoeling om deze in te richten als 
parking/verblijfsgebied, ten dienste van alle inwoners van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat het voorwerp van de onteigening kan gemotiveerd worden vanuit de 
ligging van de percelen. De percelen waarop de uitbreiding van de gemeenteparking voorzien is, 
sluiten aan bij de bestaande parking. Een andere locatie zou een minder zuinig ruimtegebruik tot 
gevolg hebben. Het perceel waarop de nieuwe ontsluiting van de parking voorzien is, ligt centraal 
in de parking en heeft tot doel om de bestaande ontsluiting als hoofdontsluiting te vervangen; 

Overwegende dat de wijze van onteigenen of met andere woorden het hoogdringende 
karakter kan gemotiveerd worden vanuit het globale proces van de dorpskernvernieuwing. Het 
spreekt voor zich dat dit grotere project in verschillende fasen zal uitgevoerd worden. Men kan 
immers niet tegelijkertijd alle wegenis opbreken. Hieruit volgt ook dat dit een aangeschakeld 
proces is van verschillende stappen. Wanneer bijgevolg een van deze stappen een aanzienlijke 
vertraging zou oplopen, creëert dit gevolgen voor het volledige proces. De uitbreiding van de 
parking achter het gemeentehuis moet bijgevolg eerst kunnen gerealiseerd worden vooraleer de 
heraanleg van het markplein kan aangevat worden, enz. Een doorbreking van dit proces zou 
ernstige gevolgen kunnen genereren op economisch vlak (bv. handelszaken die langere tijd niet of 
moeilijk bereikbaar zijn). Bijgevolg is het aangewezen om aan de onteigening een hoogdringend 
karakter toe te kennen; 

Overwegende dat in de onteigeningstabel bij het volgnummer 3 verkeerdelijk volgend 
adres werd opgegeven: Oostrozebekestraat 43. Dat dit adres moet worden aangepast in 
Stationsstraat 3; 

Overwegende dat in de onteigeningstabel toegevoegd wordt dat het gemeentebestuur 
de onteigenende overheid is 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 



 

 

BESLUIT: eenparig  

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

artikel 2: Het hoogdringende karakter van de onteigening goed te keuren. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van 
een openbaar onderzoek. 

 

HUISVESTING 

5       Subsidiedossier woonbeleid regio Izegem - goedkeuring 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 oktober 2008 houdende 

goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement van de 
Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem; 

Gelet op de artikelen 20 en 21 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van 
de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem; 

Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2008 houdende instelling van een 
open oproep voor de indiening van subsidieaanvragen voor projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid in 2009; 

Overwegende art. 2 van het ministerieel besluit van 5 december 2008, waarin bepaald 
wordt dat de subsidieaanvragen tot en met 11 maart 2009 kunnen ingediend worden bij Wonen-
Vlaanderen; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende de 
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 

Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007, 
waarin bepaald wordt dat de initiatiefnemer voor de uitvoering van het project een beroep kan 
doen op een partner; 

Gelet op artikel 21§1 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de 
Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem, waarin bepaald wordt dat aan de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem opdracht zal gegeven worden om onder meer in de gemeente 
Ingelmunster de geplande activiteiten uit te voeren die voorzien worden in de subsidieaanvraag; 

Gelet op het feit dat de Huisvestingsdienst Regio bij ministerieel besluit van 16 
december 2006 tot co-financiering van het project Lokaal Woonbeleid Cluster Izegem tot eind 2009 
een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid voor uitvoering van gelijkaardige activiteiten in 
onder meer de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit van 5 december 2008, waarin bepaald 
wordt dat de minister uiterlijk op 31 mei 2009 een beslissing zal nemen over de toekenning van de 
subsidies; 

Gelet op artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007, 
waarin bepaald wordt dat de subsidiëringsperiode moet ingaan uiterlijk op de eerste dag van de 
zesde maand die volgt op de inwerkingtreding van het subsidiebesluit; 

Overwegende de noodzaak om de continuïteit te garanderen in de dienstverlening 
m.b.t. wonen in de gemeente, en derhalve om in te schrijven op de open oproep van 5 december 
2008; 

Gelet op de subsidieaanvraag ‘Woonbeleid Regio Izegem’, opgesteld in opdracht van 
het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Izegem; 

Overwegende dat de doelstellingen vermeld in artikel 2 van de overeenkomst met 
statutaire draagkracht, en de geplande activiteiten, vermeld in artikel 5 van het huishoudelijk 
reglement van de Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem duidelijk geconcretiseerd 
worden in de subsidieaanvraag, onder meer ook voor realisatie in de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op de meetindicatoren, die onder meer voor de gemeente Ingelmunster 
vooropgesteld worden; 



 

 

Overwegende dat de financiële engagementen, vermeld in artikel 19 van de 
overeenkomst met statutaire draagkracht gerespecteerd werden in de subsidieaanvraag; 

Overwegende dat de subsidieaanvraag de looptijd van de overeenkomst met statutaire 
draagkracht niet overschrijdt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het subsidiedossier ‘Woonbeleid Regio Izegem’ wordt goedgekeurd en kan 
ingediend worden bij Wonen-Vlaanderen. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 februari 2009 

Aanvaardingsplicht containerpark 

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

Sinds 1 juli 2001 bestaat in België de zogenaamde “aanvaardingsplicht” voor afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en voor andere afvalstromen zoals, bijvoorbeeld, 
autobanden. Deze wettelijke verplichting houdt in dat fabrikanten en invoerders verantwoordelijk 
zijn voor de terugname en de recyclage van de door de consument afgedankte materialen. De 
consument betaalt bij aankoop hiervoor een milieubijdrage. De Recupelbijdrage, die betaald wordt 
bij de aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch product, is hier een voorbeeld van. Deze 
bijdrage dekt de kosten voor de inzameling en verwerking van afgedankte toestellen. 
De inzameling van de meeste materialen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, gebeurt tot op 
vandaag in belangrijke mate via de containerparken. Dit kost aan de gemeenten en 
intercommunales heel wat geld. Het lijkt dan ook logisch dat de gemeenten en intercommunales 
volledig gecompenseerd zouden worden voor deze bijkomende kosten. Hiervoor kunnen de 
bijdragen gebruikt worden die door de consumenten betaald worden aan de 
afvalbeheersorganisaties. Zo kunnen de gemeenten hun containerpark gratis openstellen voor de 
aanvaardingsplichtige afvalstroom, zonder dat ze dit moeten financieren met hun 
gemeentebelastingen. Er wordt dus met andere woorden vermeden dat de burger tweemaal 
betaalt. 
Over de Recupelbijdrage in het bijzonder werd een resolutie ingediend, waarin aan de Vlaamse 
Regering gevraagd wordt om erop toe te zien dat aan gemeenten en intercommunales een correcte 
vergoeding wordt betaald voor de door hen geleverde inspanningen inzake de inzameling van de 
afgedankte elektrische en elektronische apparaten. 
Het lijkt er echter naar dat organisaties, zoals Recupel, te veel innen en weigeren om de lokale 
besturen voldoende te vergoeden voor de inzameling van aanvaardingsplichtige afvalstromen in de 
containerparken. Hierdoor moet door de gemeente een deel bijgepast worden vanuit de algemene 
middelen. Dit is in strijd met het principe van de volledige kostendekking, zoals opgenomen in 
Vlarea en in het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vraag. Wordt de gemeente Ingelmunster tot op vandaag 
volledig vergoed door de afvalbeheersorganisaties voor de inzameling van aanvaardingsplichtige 
afvalstromen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag werd voorgelegd aan IVIO. Van zodra wij een antwoord ontvangen zal u dat worden 
meegedeeld. 
Wij menen te weten dat u ook contact opgenomen hebt met IVIO omtrent uw vraag. 

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

 



 

 

2       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 februari 2009 

Afvaltoerisme 

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

Zoals u weet is het Ingelmunsters containerpark toegankelijk voor alle inwoners die behoren tot de 
IVIO-zone.  
Het Ingelmunsterse containerpark wordt jammer genoeg ook door mensen van buiten de IVIO-
zone bezocht, waardoor de aangebrachte hoeveelheid van sommige afvalsoorten op enkele jaren 
tijd wellicht fors is gestegen. Dit kost de gemeente Ingelmunster en dus de belastingbetaler 
ongetwijfeld veel geld. Het huidige systeem moet grondig worden geëvalueerd en waar nodig 
worden bijgestuurd. 
Zijn er cijfers bekend over de extra kosten die het afvaltoerisme in Ingelmunster en binnen de 
IVIO-zone teweegbrengt? 
Aangezien de parkwachters verboden werden om een identiteitskaart te vragen, is de controle heel 
moeilijk. Recentelijk ontstond er blijkbaar heel wat heisa toen een parkwachter toch naar de 
identiteitskaart van een ‘afvaltoerist’ vroeg. 
In het kader hiervan vraag ik mij af of de registratie van de bezoekers van een containerpark aan 
de hand van hun elektronische identiteitskaart op termijn een element van oplossing zou kunnen 
zijn in de strijd tegen het afvaltoerisme. Ingelmunsternaars aan de hand van hun elektronische 
identiteitskaart toegang verschaffen tot het containerpark is een mogelijke eID-toepassing die ook 
wordt gesuggereerd op de eID-website van de federale overheid. 
Blijkbaar zijn er plannen om naast de slagboom aan de ingang een toestel te installeren dat via de 
elektronische identiteitskaart alle gegevens registreert. Met dit systeem kan men zelfs controleren 
hoeveel maal per jaar een gezin naar het containerpark gaat en kan de gebruiker zelf controleren 
op hoeveel ‘bezoekbeurten’ hij of zij nog recht heeft. 
Wanneer komt dit systeem er? Heeft het gemeentebestuur (samen met IVIO) de haalbaarheid van 
deze piste reeds onderzocht? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag werd voorgelegd aan IVIO. Van zodra wij een antwoord ontvangen zal u dat worden 
meegedeeld. Het is inderdaad een door u terecht gesteld probleem waardoor wellicht reeds in 2010 
door IVIO een proefproject zal worden opgestart. 

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

 
3       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 februari 2009 

Rijbewijzen 

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

Volgens de media ontvangen jaarlijks 10.000 inwoners op een zeer bedenkelijke wijze hun rijbewijs 
in ons land. Dit cijfer werd vrijgegeven door de Minister van Verkeer op vraag van federaal 
parlementslid Nele Janseghers (Vlaams Belang). We spreken over een ‘bedenkelijke wijze’ omdat 
men in België blijkbaar een buitenlands rijbewijs probleemloos kan inruilen zonder dat men de 
verkeerscode in onze taal kan omzetten. Bedenkelijk ook omdat men een rijbewijs kan kopen op 
de zwarte markt daar sommigen niet slagen in een examen omwille van de gebrekkige talenkennis. 
Naast het feit dat dit onveilige verkeerstoestanden kan veroorzaken stellen we ons ook vragen over 
de strenge en peperdure procedure voor de inwoners die hun rijbewijs wel op een correcte manier 
willen behalen. Aangezien het uitreiken van rijbewijzen een taak is van de gemeentebesturen 
stellen wij ons hierbij volgende vragen. 



 

 

Hoe controleert Ingelmunster de echtheid van buitenlandse rijbewijzen? Heeft het 
gemeentebestuur reeds dergelijke vaststellingen gedaan? Hoe gaat onze gemeente om met deze 
problematiek? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Als antwoord op uw vragen kunnen wij u meegeven dat het origineel rijbewijs van buitenlandse 
oorsprong wordt overgemaakt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer, via de politiezone Midow, zodat 
het rijbewijs kan gecontroleerd worden op de echtheid. De betrokken dienst deelt zijn bevindingen 
mee aan de gemeente via Midow na ongeveer 3 weken. 
Er zijn in het verleden inderdaad al pogingen gedaan om valse of ongeldige buitenlandse 
rijbewijzen in te ruilen voor Belgische aan onze loketten. Net door die controle wordt zoiets dus 
verhinderd. 
De gemeente Ingelmunster voldoet hier aan haar wettelijke verplichting om de informatiegegevens 
betreffende de rijbewijzen mee te delen aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze instructies zijn 
formeel en worden door onze diensten correct nageleefd. 

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

 
4       Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 februari 2009 

Bibluik 

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

Tijdens de gemeenteraadszitting van november jongstleden voegde de Vlaams Belang-fractie een 
agendapunt toe over de aanmaak van een bib-luik. Als antwoord kregen we het volgende (citaat 
uit het verslag van betreffende gemeenteraadszitting): 
“Die vraag kunnen we positief beantwoorden aangezien ons team van de bibliotheek hier al een 
tijdje mee bezig is. Het systeem werd tijdens het overleg dat de bibliothecarissen regelmatig met 
elkaar hebben reeds overwogen en heel wat bibliotheken beslisten van het te proberen. Ook in 
Ingelmunster is dit het geval. Een medewerker van onze technische dienst is bezig met dergelijke 
brievenbus te vervaardigen. Ze wordt zo spoedig mogelijk geplaatst.” 
Bij een recent bezoek aan onze openbare bibliotheek merkten we evenwel dat die bibluik er nog 
niet was en hebben we even een stand van zaken gevraagd. 
Blijkbaar zijn er inderdaad al contacten geweest met de Izegemse bibliotheek, die het bib-luik al 
geruime tijd gebruikt. Toch werd ons bevestigd dat men nog niet bezig is met het vervaardigen van 
een dergelijk luik. 
Het Vlaams Belang, dat eerder het woord van de burgemeester gelooft, heeft meteen contact 
opgenomen met de technische dienst die ons bevestigde dat dit dossier nog steeds ‘in behandeling’ 
is, maar dat er zeker nog niemand bezig is met de constructie. 
Hierbij stellen we ons dan ook enkele vragen. Waarom werd ons voorgelogen dat een medewerker 
reeds bezig is met de constructie van een bibluik, terwijl dit nog niet het geval is? Nu we weten dat 
er enkel nog maar contacten waren met andere bibliotheken die een dergelijk luik gebruiken 
vragen we ons af wanneer het luik uiteindelijk vorm zal krijgen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Zoals eind november 2008 aan u gemeld naar aanleiding van het aanbrengen van dit extra 
agendapunt was iemand van de technische dienst inderdaad bezig met een soort brievenbus te 
ontwerpen. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. 
Een delegatie van onze bibliotheek en van de technische dienst is recent ook naar de bibliotheek in 
Izegem dit luik gaan bekijken. Daaruit is gebleken dat dit ingepast zit in het gebouw zelf. Om dit in 
Ingelmunster te kunnen realiseren dient er echter schade aangebracht te worden aan het gebouw, 
wat we uiteraard niet gaan doen. 
Anderzijds heeft een buitenbrievenbus ook nadelen, ondermeer risico van waterinsijpeling, en 



 

 

eventuele beschadiging van neervallende boeken en CD’s. Er zal verder onderzocht worden hoe 
men deze nadelen technisch kan oplossen. Indien mogelijk wordt er aan deze vraag gevolg 
gegeven. 

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

 
5       Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 10 februari 2009 

Herdenking val Berlijnse Muur 

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

Op 9 november van dit jaar zal de val van de Berlijnse Muur worden gevierd. Dit evenement wordt 
immers beschouwd als de symbolische datum waarop het communisme is geïmplodeerd. Het 
communisme, dat als totaal utopische theorie rond 1850 door Karl Marx en Friedrich Engels werd 
ontworpen (het is rond die tijd dat zij het beruchte “Communistisch Manifest” schreven) bleek, 
toen het vanaf het begin van de 20ste eeuw in de praktijk gebracht werd, één van de meest 
totalitaire systemen te zijn die de wereld ooit heeft gekend. Het enorme democratisch deficit ervan 
blijkt al uit het feit dat het nooit in om het even welk land democratisch aan de macht gekomen is. 
Zelfs niet in Rusland. De oktoberrevolutie in 1917 was immers niets anders dan een 
communistische putch, georganiseerd door Lenin, Stalin en Trotski.  Maar bovendien was, in 
tegenstelling met wat hun propaganda later jarenlang heeft volgehouden, hun “revolutie” niet 
gericht tegen het regime van de Tsaar (die was in februari ’17 al afgezet), maar was het een 
militaire coup tegen de democratische regering o.l.v. de sociaal-democraat Kerenski. In al de 
andere landen waar de communisten later aan de macht zouden komen, van China en Vietnam in 
Oost-Azië tot de zgn. Duitse Republiek in Europa, gebeurde dit met wapens en uitsluitend met 
wapens. 
Na WO II waren de communisten in de oostelijke helft van Europa overal in de schaduw van de 
bajonetten van het Rode Leger aan de macht gekomen. Heel vaak leidde dit tot volksopstanden, 
die telkens onder de rupsen van de sovjettanks werden platgereden. Enkele voorbeelden: de 
Arbeidersopstand in Potsdam (DDR) in 1953, de Hongaarse Opstand in 1956 en de Praagse 
Opstand in 1968. En dan hadden we het nog niet over de wijze waarop het ontstaan van een grote 
vakbond “Solidarnosc” in het Polen van de jaren ’70 in de kiem werd gesmoord. 
Ook mag wel eens de aandacht gevestigd worden op de grenzeloze naïviteit die bij de zgn. linkse 
intellectuelen in West-Europa t.o.v. het communisme tot uiting kwam. Zo dweepte de Mei-’68-ers, 
samen met al wat weldenkend links was, met de bevrijdingsbewegingen Viëtcong in Viëtnam, de 
Rode Khmers in Cambodja, enz. en zetten zij zich in tegen het “Amerikaans imperialisme”. De 
ontgoocheling was uiteraard groot toen na de overwinning op dit Amerikaans imperialisme bleek 
dat het regime in Viëtnam de mensen dermate hard aanpakte dat tienduizenden hun hebben en 
houden achterlieten en als Boat People hun leven waagden op zee om toch maar aan dat 
Viëtcongregime te ontsnappen. Over de wijze waarop de Rode Khmers op een paar jaar tijd de 
helft van de Cambodjaanse bevolking uitroeiden, moeten we het dan zelfs nog niet hebben. 
Tenslotte dit nog. Om opnieuw tot de Berlijnse Muur te komen, wil ik er uw aandacht op vestigen 
dat deze gebouwd werd als deel van het “IJzeren Gordijn” langs gans de grens tussen de zgn. DDR 
en de Duitse Bondsrepubliek, opdat Oost-Duitsers niet naar het westen zouden kunnen vluchten. 
Terloops geef ik nog graag mee dat volgens het regime van de DDR de Berlijnse Muur een ‘anti-
fascistisch monument’ was. 
Het spreekt vanzelf dat zo een gruwelijk politiek systeem nooit nog een kans mag krijgen (volgens 
Franse wetenschappelijke auteurs heeft het communisme meer dan 100 miljoen doden op zijn 
geweten – dat kan u nalezen in Le Livre Noir du Communisme van Stéphane Courtois en zijn 
ploeg) en dat de komende generaties hiertegen moeten gewaarschuwd worden opdat dit allemaal 
nooit vergeten zou worden. 
Dat het gemeentebestuur in dit verband een aantal initiatieven moet nemen, staat meer dan vast. 
Zo zou bijvoorbeeld een “vrijheidsboom” kunnen worden aangeplant in het vernieuwde centrum. 
Deze boom zou naast zijn ecologische functie een oord kunnen worden waar vrijheidslievende 
organisaties een plek vinden om allerhande activiteiten te organiseren. Er zou in de bibliotheek een 
tentoonstelling kunnen georganiseerd worden over de Berlijnse Muur in het bijzonder en de 
gruweldaden van het communisme in het algemeen. 



 

 

Het Vlaams Belang vraagt dan ook de stemming over onderstaand raadsbesluit. 
In het kader van de viering van de val van de Berlijnse Muur die dit jaar plaatsvindt, draagt de 
gemeenteraad van Ingelmunster het Ingelmunsters gemeentebestuur op enkele initiatieven uit te 
werken die ertoe strekken de val van dit symbool bij uitstek van totalitarisme te gedenken en de 
Ingelmunsternaars, de jeugd in het bijzonder, te informeren over de gruwelen van het 
communisme. Deze initiatieven vinden plaats tijdens de maand november 2009. Het 
gemeentebestuur informeert de gemeenteraad over de geplande initiatieven ten laatste tijdens de 
gemeenteraad van september 2009. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het college stelt voor om voorlopig niet in te gaan op uw vraag. Er zal afgewacht worden of er 
eventueel initiatieven worden ondernomen van uit het Federale, Vlaamse of Provinciale niveau 
waarop wij ons eventueel kunnen aansluiten. Het college onderkent ondertussen wel het belang 
van dit zeer belangrijk geschiedkundig feit en veronderstelt dat in de scholen in de 
geschiedenislessen deze gebeurtenissen uit het recente verleden correct zullen worden geduid. 

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

 
6       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij mail van 10 
februari 2009 

Oprichten economisch forum 

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

De BRUG stelt voor een economisch forum te organiseren om de belangen van de industrie, 
handel, dienstensector  en landbouw te bevorderen. Concreet wordt voorgesteld om éénmaal per 
jaar een algemene vergadering te houden met alle handelaars, ondernemers, landbouwers, vrije 
beroepen, vertegenwoordigers vakbonden, beroepsverenigingen uit onze gemeente. Mijn voorstel 
is gebaseerd op een krantenknipsel uit het Nieuwsblad van 5 februari 2009 (Economisch forum 
verbindt zelfstandigen in Lichtervelde. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

U verwijst naar een initiatief in de gemeente Lichtervelde dat blijkbaar zeer succesvol verlopen is. 
Mag ik u er ook aan herinneren dat de gemeente Ingelmunster, reeds bij herhaling zowel de vorige 
als de huidige legislatuur, dergelijke initiatieven heeft genomen, met evenveel succes als we de 
reacties van de betrokken bedrijfsleiders, handelaars, zelfstandigen en landbouwers mogen 
geloven. Na de goedkeuring van het meerjarig beleidsplan in januari 2008 werden bijeenkomsten 
georganiseerd gericht op de grote bedrijven, op de land- en tuinbouw en tenslotte ook op de 
zelfstandigen en handelaars (in de nieuwe sporthal), waarbij hen een toelichting over het beleid 
van de gemeente werd gegeven, naast natuurlijk de kans om contacten te leggen tijdens het 
informeel gedeelte. De opkomst en de waardering voor deze initiatieven vanuit de doelgroep was 
steeds meer dan bevredigend, zodat deze initiatieven zoals gepland herhaald zullen worden in de 
tweede helft van deze legislatuur. 

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

 
7       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail 
van 11 februari 2009 

Jeugdbrandweer 



 

 

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

De SP.a wenst duidelijkheid te geven aan de Ingelmunsterse bevolking of er nu al of niet een 
jeugdbrandweer komt. Hoe zit het met de oprichting van de jeugdbrandweer in Ingelmunster? 
De kinderen en de ouders hebben recht te weten waar ze aan toe zijn. Al in juli 2008 kregen de 
kinderen de kans om zich in te schrijven voor de nieuwe jeugdbrandweer. In september vorig jaar 
kregen de ingeschreven jongeren een brief dat er een eerste samenkomst zou komen in november. 
Nadien, in december, werden ze met een kluitje in het riet gestuurd, met name, dat er eerst nog 
zou gekeken worden of er voldoende doorstroming zou zijn. En nu zitten die kinderen en hun 
ouders nog altijd in het ongewisse. Kan iemand van de meerderheid hier betrouwbare duidelijkheid 
geven? Ook hier is transparantie in bestuurszaken grondig zoek. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Dit dossier wordt op de eerstkomende agenda van de Raad van Advies van de brandweer eind deze 
maand besproken. 
De stand van zaken is echter zo dat de Raad van Advies wellicht het project voorlopig niet zal 
opstarten en wel om volgende redenen. Bij een eerste rondvraag tijdens de maand september 
2008 bij de 12 tot 15-jarigen werden 11 kandidaturen ontvangen, waarvan er 4 niet voldeden aan 
de leeftijdsvoorwaarde, en één iemand afkomstig was van Izegem. De Raad van Advies van eind 
november 2008 heeft deze resultaten geëvalueerd en besliste toen om de leeftijdsvoorwaarde te 
verruimen naar 10- tot 12-jarigen. De reeds ingediende kandidaturen werden beantwoord met een 
brief van 11 december 2008 waarin ontvangstmelding werd gegeven van de kandidatuur, maar 
waarin werd gevraagd geduld te oefenen tot het voorjaar van 2009 teneinde de bevraging naar de 
10-12 jarigen te kunnen organiseren. Na de kerstvakantie, tijdens de tweede week van januari 
2009, kregen alle scholieren van het 5de en 6de leerjaar een brief met vraag naar eventuele 
interesse voor de jeugdbrandweer. De Raad van advies van eind februari 2009 zal zich, zoals 
gezegd, beraden over de kandidaturen, maar alles wijst erop dat ,gelet op de geringe 
belangstelling, de opstart van de jeugdbrandweer Ingelmunster, voorlopig niet zal plaatshebben. 
Na beslissing door de Raad van Advies van de brandweer zullen de jongeren die zich kandidaat 
hebben gesteld, ingelicht worden omtrent de beslissing. 

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

 
8       Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 11 februari 2009 

Autovuilnisbakje 

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

Donderdag 15 januari jongstleden heeft schepen van bevolking en leefmilieu, Peter Desmet uit 
Waregem, het eerste autovuilnisbakje overhandigd. Met deze actie wenst Imog en de 13 Imog-
gemeenten een halt toe roepen aan zwerfvuil afkomstig van autobestuurders. Snoeppapier, blikjes, 
parkeertickets slingeren heel vaak in de auto rond. Het uit je raam gooien lost dan wel je eigen 
probleem op, maar het afval zwerft dan in het struikgewas, de grasbermen en langs de kant van 
de weg waardoor het landschap opnieuw vervuild wordt. Nogal wat mensen onderschatten het 
zwerfvuilprobleem. Zwerfvuil of "veegvuil" is niet alleen vies en slordig, maar kan ook schade 
berokkenen aan mens en dier. Spelende kinderen die zich kwetsen aan een achtergelaten blikje of 
glasscherven, het is echt niet ver gezocht. Dieren maken vaak geen verschil tussen zwerfvuil en 
etensresten en slikken zich soms letterlijk dood in scherpe en niet verteerbare afvalresten. Ook de 
verkeersveiligheid staat op het spel. Het zou niet de eerste keer zijn dat zwerfvuil een ongeval 
veroorzaakt of schade toebrengt aan een voertuig. 
Iedereen die vanaf 15 januari 2009 in Waregem een (vernieuwd) rijbewijs komt halen krijgt, 
zolang de voorraad strekt, een gratis autovuilnisbak mee. Deze campagne staat in het teken van 
de actie "zwerfvuil in de vuilbak.be en nergens anders". 



 

 

Onze fractie stelt zich hierbij volgende vragen. Wat denkt het gemeentebestuur van dit Waregems 
initiatief? Is een dergelijke actie ook in Ingelmunster haalbaar? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

U verwijst naar een actie in de stad Waregem onder impuls van Imog, de afvalintercommunale. We 
zullen uw voorstel doorsturen aan IVIO en van zodra we een antwoord ontvangen u daarvan in 
kennis stellen. 

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

 
9       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 11 februari 2009 

Zwerfkattenbeleid 

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

Allerhande kanalen laten ons weten dat het zwerfkattenprobleem overal overhands toeneemt. Dit 
zorgt voor overlast en verhoogde ontevredenheid bij de burgers. 
Is er momenteel nog een zwerfkattenbeleid in Ingelmunster? Wordt er nog met Folyfoot gewerkt in 
Ingelmunster voor dit probleem? Is euthanaseren nog altijd de beste oplossing? 
Een sterilisatie voor de zwerfkatten en een aanmoedigingspremie van de gemeente voor eigenaars 
die hun katten laten steriliseren, lijkt een veel beter alternatief. Meer details daarover hebben wij 
al uitvoerig gegeven (met bijgevoegde documentatie) op onze vorige tussenkomsten. Er liep ook al 
een petitie in Ingelmunster. 
Ook op de site van Gaia, de dierenrechtenorganisatie, zijn de juiste en meest doeltreffende 
oplossingen te vinden. 
Maar uiteraard is het jammer dat enkelingen hun verantwoordelijkheid niet nemen en zo de 
gemeente in moeilijkheden en op kosten jagen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Deze vraag hebt u inderdaad al eens gesteld en ten opzichte van toen is er op dat vlak eigenlijk 
niets veranderd. Indien er op dat vlak problemen worden gemeld, wordt er, in overleg met de 
wijkpolitie, zo goed en adequaat mogelijk opgetreden. Het soort van optreden is hierbij volledig 
afhankelijk van de situatie, alsook het eventueel dragen van kosten. Signalen als zou dit beleid niet 
adequaat zou zijn, hebben we nog niet opgemerkt.  
De gemeente heeft inderdaad een contract lopende met Folyfoot van Waregem dat voor zijn 
activiteiten alle erkenningen en vergunningen bezit. 
De intentie is dus dit beleid voort te zetten, met bijzondere aandacht voor de sensibiliserende 
functie van de wijkagenten. 

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