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Is afwezig zonder kennisgeving, de heer Francky DEMAEGHT, raadslid. 
 
De heer Voorzitter opent de vergadering. 
 
De heer Jan DEFREYNE, raadslid, wenst, namens de CD&V-fractie, zijn deelneming te betuigen bij 
het overlijden van de moeder van de heer Burgemeester. 
 
De heer Burgemeester dankt de raadsleden voor de steun- en deelnemingsbetuigingen. 
 
Het verslag van de vorige zitting wordt zonder opmerkingen als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 
GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 29 september 2009 
werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 
GASELWEST die bijeengeroepen wordt op 16 december 2009 in Kortrijk, President Kennedypark 
12; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur vastgelegde agenda van voormelde 
Buitengewone Algemene Vergadering: 
1. Goedkeuring statutenwijzigingen en bijlagen; 
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2010 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2010; 
3. Statutaire benoemingen 
4. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het concreet voorstel van tekstuele aanpassing van de GASELWEST-statuten, 
dat door de Raad van Bestuur van GASELWEST werd goedgekeurd op 25 september 2009, alsook 
de commentaarnota, die als bijlage aan de aangetekende brief van 29 september 2009 ter kennis 
werd gebracht aan de gemeenteraad; 

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijziging als bedoeling heeft een 
bijkomende mogelijkheid aan te reiken om financiële middelen aan te trekken (inbreng van 
kapitaal) binnen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, waaronder GASELWEST; 

Gelet op het feit dat ten aanzien van de Raad van Bestuur in de mogelijkheid voorzien 
wordt om naast de gewone kapitaalaandelen A, zoals thans voorzien binnen de statuten, voor 
eventueel nieuw ingebrachte kapitalen, in de creatie voorzien van winstbewijzen E, te vergoeden 
met respect voor het rendement van de huidige kapitaalaandelen A; 



Gelet op het feit dat om de neutraliteit ten opzichte van het rendement dat toekomt 
aan de kapitaalaandelen A van de huidige vennoten te behouden, het bij de winstverdeling nodig is 
een statutaire bepaling toe te voegen omdat anders binnen de geldende vergoedingsmethodiek van 
de geïnvesteerde middelen het rendement op het eigen vermogen van de bestaande vennoten 
immers zou dalen; 

Gelet op het feit dat met het oog op het behoud van de huidige verhoudingen op 
bestuurlijk vlak enkel stemrechten zullen worden toegekend aan de aandelencategorie A en ervoor 
zorg wordt gedragen dat in geval van liquidatie van de distributienetbeheerder de initiële 
afspraken, namelijk de 70/30-verdeling van het eventuele liquidatiesaldo, worden gerespecteerd; 

Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur statutair eveneens over de mogelijkheid zal 
beschikken om in geval van kapitaalverhoging met gewone maatschappelijke aandelen in de 
omzetting te voorzien van de bestaande winstbewijzen E in aandelen A, voor iedere vennoot 
evenwel maximaal beperkt tot het aandeel dat deze heeft in de inschrijvingsrechten op de nieuw 
uit te geven aandelen A en zonder enige vorm van discriminatie tussen de vennoten onderling; 

Gelet op de verduidelijking dat ingeval van uitsluiting of verstrijken van de duurtijd 
met algehele niet-verlenging of in geval van vervroegde ontbinding de pensioenrechten die gedekt 
zijn door een repartitiesysteem ten laste worden genomen voor zover deze niet opgenomen zijn in 
de distributienettarieven; 

Gelet op het feit dat in artikel 4 de zetel van GASELWEST gewijzigd wordt in uitvoering 
van de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 30 mei 2008 en meegedeeld in de 
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008; 

Gelet op de schrapping van het comité Intermixt/Electrabel vzw vermits het sedert de 
liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt feitelijk in onbruik is geraakt; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de buitengewone algemene 
vergadering in buitengewone zitting op 16 december 2009. 

artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van wijzigingen aan de statuten en 
hun bijlagen van de intercommunale vereniging GASELWEST, zoals ter kennis 
gebracht aan de gemeenteraad. 

artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de algemene vergadering van GASELWEST op 16 
december 2009, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 5: Onderhavige beslissing over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
terzake en ervan kennis te geven aan de intercommunale vereniging Gaselwest 
(secretariaat), p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

2       Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassingen 

De Raad, 
Gelet op artikel 105 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 16 december 2008 waarin de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werd vastgesteld; 



 

 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 28 april 2009 waarin bepaalde 
artikels van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werden aangepast; 

Overwegende dat de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel een dynamisch 
document is dat regelmatig aangepast dient te worden; 

Overwegende dat het noodzakelijk is bepaalde aanpassingen aan de 
rechtspositieregeling door te voeren, meer bepaald door: 

• aanpassingen die dienen te gebeuren opgelegd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 
meer bepaald in artikel 122, 227 en 302; 

• het corrigeren van een erratum in artikel 55 waarin bepaald wordt welke afdelingen van het 
hoofdstuk rond de evaluatie van het personeelslid tijdens de loopbaan niet van toepassing zijn 
op de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder en dit in 
overeenstemming met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 
2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling 
en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling in bijlage; 

Overwegende dat het voorontwerp van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling 
niet onderworpen is aan overleg met de werknemersdelegaties, advies van het managementteam 
en advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangezien de voorgestelde aanpassingen 
opgelegd zijn door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, en wat betreft artikel 55 louter het 
gevolg is van een erratum; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden 
vastgesteld zoals voorzien in bijlage. 

 









 

 

BRANDWEER 

3       Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 
korps inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2002 – rekeningen 2001 

De Raad, 
Gelet op de brief in verband met de brandbeveiliging – te ontvangen aandeel van de 

gemeenten zonder korps – dienstjaar 2002 – gemeenterekeningen 2001 van de Federale Dienst 
Openbare Hulpverlening; 

Gelet op de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 tot 
vaststelling van de normen voor het bepalen van de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage bedoeld in 
artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 

Overwegende dat de kosten voor de gemeente 242.882,68 euro bedroegen, voor wat 
de rekeningen betreft van het jaar 2001; 

Overwegende dat de gemeente 25.643,70 euro als vergoeding moet betalen aan de Y-
centra; 

Overwegende dat 115.379,94 euro als toelage aan de gemeente wordt betaald door de 
gemeenten zonder korps, verminderd met het bedrag te betalen door de Z-korpsen; bijgevolg 
bedraagt de totale toelage 89.736,24 euro; 

Overwegende dat de gemeenteraad aan de FOD Binnenlandse Zaken verzoekt 
dergelijke afrekeningsdossiers op een snellere wijze af te ronden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen wat betreft het aandeel dat het Z-centrum 
Ingelmunster ontvangt voor het dienstjaar 2002 -gemeenterekening 2001 – inzake 
brandbeveiliging - te ontvangen aandeel van de gemeente zonder korps, hetzij 
89.736,24 euro. 

 

FINANCIËN 

4       Gemeentelijke Holding - Kapitaalsverhoging 

De Raad, 
Gelet op artikel 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met betrekking tot de 

bevoegdheid van de gemeenten, overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet, voor de 
aangelegenheden van gemeentelijke belang voor de verwezenlijking waarvan de gemeenten alle 
initiatieven kunnen nemen; 

Gelet op artikel 43, § 2, 5°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met 
betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenteraad voor de beslissingen aangaande de deelname 
en vertegenwoordiging in ondernemingen; 

Gelet op de oprichting van de Gemeentelijke Holding NV, als “Gemeentekrediet van 
België”, op 24 november 1860, waarvan de statuten bij koninklijk besluit d.d. 8 december 1860, 
overeenkomstig het destijds van toepassing zijnde artikel 29 e.v. van het Wetboek van Koophandel 
werden bekrachtigd; 

Gelet op de bevestiging van het bijzonder karakter van Gemeentelijke Holding NV door 
de wet van 16 april 1963 betreffende de controle op de N.V. Gemeentelijke Holding; 

Gelet op de daartoe voorziene post in het budget van de gemeente, zoals aangepast 
bij beslissing van heden, 20 oktober 2009, en gelet op de bepalingen van titel IV van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 met betrekking tot het financieel beheer; 

Gelet op het bericht van 1 oktober 2009 waarbij Gemeentelijke Holding NV de 
gemeente informeert omtrent de inschrijvingstermijn en -voorwaarden van de uitgifte met 
voorkeurrecht van aandelen in Gemeentelijke Holding; 

Gelet op het feit dat de fracties van de Brug en het VB zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen 



 

 

artikel 1: De gemeenteraad beslist dat de gemeente intekent op de kapitaalverhoging bij 
wege van inbreng in geld voor een totaal bedrag van 142.868,48 euro tegen een 
uitgifteprijs per aandeel van 40,96 euro. 

artikel 2: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de 
uitvoering van deze beslissing. 

artikel 3: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen een afschrift 
van dit besluit te verzenden aan Gemeentelijke Holding NV, Staatsbladstraat 8, 
1000 Brussel. 

 

BEGROTING 

5       Goedkeuring budgetwijziging 2 - dienstjaar 2009 

De Raad, 

Overeenkomstig art. 9 van het KB van 2 augustus 1990, houdende de invoering van 
de nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2008 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 19 mei 2009; 

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

Overwegende dat de fractie van de Brug zich wenst te onthouden en de fractie van het 
VB wenst tegen te stemmen; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja, 6 onthoudingen en 2 stemmen nee 

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

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

11.235.043,00 

 

162.860,00 

315.767,00 

10.883.493,00 

3.213.372,00 

101.164,00 

15.000,00 

-351.550,00 

3.213.372,00 

-61.696,00 

300.767,00 

Nieuwe uitkomst 11.082.136,00 14.183.029,00 3.100.893,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

7.838.102,00 

 

760.200,00 

3.702.075,00 

7.865.066,00 

-26.964,00 

490.000,00 

3.431.875,00 

26.964,00 

-26.964,00 

-270.200,00 

270.200,00 

Nieuwe uitkomst 4.896.227,00 4.896.227,00 0,00 

 

 
6       Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2008 door de heer Gouverneur 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 15 september 2009 

betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2008 van de Gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 17 september 2009 van de heer Gouverneur van West-
Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2008 van de Gemeente Ingelmunster; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar 2008 van de Gemeente Ingelmunster. 

 

OPENBARE WERKEN 

7       Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – aktename stand van zaken 

De Raad, 
Gelet op het meerjarig beleidsplan 2007-2012, in het bijzonder het speerpunt 

‘Herinrichting van het centrum’; 

Gelet op de vraag van de gemeenteraad tot regelmatige rapportering over dit 
speerpunt in de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 11 januari 2008 houdende de 
toewijzing van de ontwerpopdracht voor het project dorpskernvernieuwing aan de tijdelijke 
vennootschap 360/Bas Smets; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp 
“dorpskernhernieuwing Ingelmunster” een voorontwerpdossier werd opgemaakt door de 
ontwerpers, rekening houdende met de opmerkingen van de verschillende betrokken externe 
partners, klankbordgroep, adviesraden, bewoners en handelaars, …; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2009 houdende de aktename 
van het verslag van de klankbordgroep; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2009 houdende de 
goedkeuring van het globale voorontwerp en vraag voor opmaak van ontwerpen per deelfase; 

Gelet op het ontwerp voor de eerste fase – centrumparking, opgemaakt door het 
samengesteld ontwerpteam, rekening houdende met de opmerkingen van de verschillende 
betrokken externe partners, klankbordgroep, adviesraden, bewoners en handelaars, …; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 16 oktober 2009 houdende de 
goedkeuring van het ontwerpdossier, lastvoorwaarden en gunningswijze van de eerste fase – 
heraanleg en uitbreiding centrumparking; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt akte genomen van de beslissing van het schepencollege van 16 oktober 
2009. 

artikel 2: De volgende vergadering van de klankbordgroep zal plaats vinden op 28 oktober 
2009. 

 

OCMW 

8       Goedkeuring wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW 
voor het dienstjaar 2009 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 september 2009 
houdende wijziging nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget voor het dienstjaar 2009 van 
het OCMW; 

Overwegende dat deze wijziging in overeenstemming is met de financiële 
meerjarenplanning van het OCMW; 

Overwegende dat de wijziging aan het exploitatiebudget ter kennisgeving aan de 
gemeenteraad meegedeeld moet worden; 

Overwegende dat de wijziging aan het investeringsbudget ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad meegedeeld moet worden; 

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

BESLUIT: met 12 stemmen ja en 8 onthoudingen; 



 

 

artikel 1: Kennis te nemen van de wijziging van het exploitatiebudget voor het dienstjaar 
2009 van het OCMW. 

artikel 2: De wijziging van het investeringsbudget voor het dienstjaar 2009 van het OCMW 
goed te keuren. 

artikel 3: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan het OCMW. 

 

ONDERWIJS 

9       Algemene afspraken inzake functiebeschrijving en evaluatie  voor het personeel 
van het gewoon basisonderwijs (De Wingerd) en het buitengewoon lager onderwijs (De 
Zon)  

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding, hoofdstuk Vbis en Vter; 

Gelet op het protocol nr. 1 van 29 mei 2009 van het lokaal comité op het niveau van 
de scholengemeenschap (OCSG); 

Gelet op het protocol nr. 4 en 5 van 9 september 2009 van het afzonderlijk bijzonder 
comité onderwijs; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: §1 - De directeur wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde 
personeelsleden aangesteld in een wervingsambt in zijn school. 
§2 - De gemeentesecretaris wordt aangeduid als tweede evaluator voor alle 
personeelsleden in wervingsambten. 
§3 - De gemeentesecretaris wordt aangeduid als de evaluator van de directeurs. 

artikel 2: De rol van de tweede evaluator bestaat er in het proces te bewaken, de kwaliteit te 
bewaken en te waken over de objectiviteit en eenvormigheid over de 
personeelsleden heen. 

artikel 3: Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en 
evaluatiegesprekken een opleiding voorzien. Daartoe wordt bij AVSG ingeschreven 
voor de opleiding voor evaluatoren. Deze opleiding is onderwijsgerelateerd en 
consistent met de visie van OVSG. 

artikel 4: §1 - Een personeelslid aangesteld in een wervingsambt krijgt een 
geïndividualiseerde functiebeschrijving vanaf een aanstelling van 120 dagen. 
§2 - De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een 
geïndividualiseerde functiebeschrijving voor dat ambt. 

artikel 5: §1 - Er wordt minimum 1 functioneringsgesprek per evaluatieperiode gehouden. 
§2 - De eerste evaluator nodigt per email het personeelslid uit voor een 
functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minimaal 10 werkdagen op voorhand aan. 
§3 - Het personeelslid kan per brief een functioneringsgesprek vragen. Het gesprek 
gaat door binnen een redelijke termijn na de vraag. De datum van het gesprek 
wordt bepaald door de eerste evaluator. 
§4 - Van het functioneringsgesprek word door de eerste evaluator een verslag 
opgemaakt conform het model in bijlage. Dit verslag wordt aan het personeelslid 
ter ondertekening voorgelegd. Het verslag wordt bewaard in het evaluatiedossier. 
§5 - De eerste evaluator houdt de coachingshistoriek bij. 

artikel 6: §1 - Er wordt minimaal 1 evaluatiegesprek gehouden om de vier schooljaren. Op de 
vooravond van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming 
wordt in elk geval een evaluatiegesprek gehouden. 
§2 - De eerste evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit 
minimaal 10 werkdagen op voorhand per mail mee. 
§3 - De eerste evaluator stelt het evaluatieverslag op. Dit verslag wordt aan het 
personeelslid ter ondertekening voorgelegd en bewaard in het evaluatiedossier. 



 

 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
9 oktober 2009 

Toestand van de Lysbrug 

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

De metalen bedekking van de brug vertoont soms verregaande roestverschijnselen. Niet alleen op 
de bedekking bovenaan de brug, ook op de treden langs de kant van het centrum/de 
Nijverheidsstraat. De bovenste trede is doorgeroest, de onderste ligt los. Kan hier op dringende 
herstelling aangedrongen worden bij de bevoegde overheid? 
Wat is de toekomst voor deze brug? In de Canal Link studie leek ze een tijdlang overbodig te gaan 
worden, met een nieuwe voetgangersbrug die in de omgeving gepland was tussen de sites 
Monument en Moket. In de recentere plannen voor de dorpskernvernieuwing lijkt deze optie 
vervallen en behoudt de Lysbrug haar functie. Graag meer duidelijkheid over de toekomst van de 
brug. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Reeds enkele jaren geleden werd geregeld tijdens de onderhandelingen met NV W&Z de vraag 
gesteld aan de directie, om de Lysbrug gezien haar technische toestand en gezien haar ouderdom 
te vervangen door een meer gebruiksvriendelijke brug. 
Op 15 juli 2009, na inspectie van de Lysbrug door de gemeentelijke technische dienst, werd een 
brief naar de NV W&Z (beheerder van het kanaal en eigenaar van de brug) gestuurd met de vraag 
de toestand ervan na te zien en de gebreken te herstellen. Tegelijk werd de vraag gesteld om de 
brug op dezelfde locatie te vervangen gelet op de ouderdom van de bestaande constructie, de 
moeilijke gebruiksomstandigheden bij winterweer, de beperkte toegankelijkheid door de steile 
trappen en het geringe gebruikscomfort van dit type brug. Dit schrijven werd tot op heden nog niet 
beantwoord. 

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

 
2       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
9 oktober 2009 

Invoering zone 30 in de Izegemstraat 

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

Op 10 juli dit jaar werd de vernieuwde Izegemstraat plechtig geopend. Op eerdere raadszittingen 
stelde DE BRUG reeds dat we niet ontevreden waren met deze werken, omdat ze grotendeels een 
uitvoering waren van onze wensen. Eén zaak werd niet uitgevoerd: het aanleggen van twee 
verkeersplateaus ter hoogte van de kruispunten met de Ketenstraat en de Vierbunderstraat of 
Rozestraat, met de bedoeling de snelheid in de straat doeltreffend omlaag te krijgen. Het gevolg is 
dat twee problemen zijn blijven bestaan en dat sinds de opening een aantal inwoners van de straat 
bij ons zijn komen aankloppen met telkens weer dezelfde klachten en/of vragen. Iets te doen aan 
de snelheden die nog steeds ontwikkeld worden tussen de Ketenstraat en de grens met Izegem. 
Vooral tijdens weekendnachten wordt dit opgemerkt. Het straatmeubilair aan de nieuwe 
verkeerspoort op de grens met Izegem werd reeds vernield en om de veiligheid op het fietspad te 
verhogen gebeurden hier trouwens reeds aanpassingswerken. Wij zouden vragen dat de raad de 
vraag van DE BRUG, die we reeds eerder stelden op de politieraad MIDOW, zou steunen naar meer 
snelheidscontroles in dit stuk van de straat. 
We zouden aandringen op het instellen van een ZONE 30 in het stuk tussen de Ketenstraat en het 



 

 

station. De flessenhals ter hoogte van de Ketenstraat blijft de start van een probleemzone tussen 
dit kruispunt en het station, zeker nu nog steeds (al dan niet door een gps misleid) zwaar verkeer 
door dit smalle stuk blijft rijden en ook hier nog steeds soms hoge snelheden gemaakt worden. Een 
duidelijk aangegeven ZONE 30 in dit stuk zou een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn. Het 
doorschilderen van de fietsvrijwaringsstroken, die er nu zijn aan de Ketenstraat, tot aan het station 
kunnen hierbij een goedkoop uit te voeren hulpmiddel zijn. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Na herinrichting van de Izegemstraat werd aan de politiezone Midow gevraagd een doorgedreven 
controle uit te voeren op de snelheid. In de loop van de maanden augustus en september werden 
426 voertuigen gecontroleerd. 4 begingen een lichte overtreding en er werden geen zware 
overtredingen vastgesteld. Minder dan 1 % overtredingen is dan ook een bevredigend resultaat 
vergeleken met vroeger. Het fenomeen van enkelingen die tijdens het weekend in de fout gaan is 
een gekend probleem dat zeer moeilijk te verhelpen is omdat het om individuele gevallen gaat en 
geen structureel probleem vormt. 
Wat betreft uw vraag naar zone 30 blijkt uit het overleg met de eigenaar en beheerder van de 
Izegemstraat, N357, het volgende. De creatie van een vaste zone 30 is gebonden aan strikte 
voorschiften. Zo moet de inrichting van de weg ook de zone 30 kunnen afdwingen, bijvoorbeeld 
door asverschuivingen, drempels en andere. Een fietssuggestiestrook wordt best gebruikt om de 
overgang van een fietspad naar een zone met gemengd verkeer aan te duiden, bijvoorbeeld zoals 
in de Weststraat en het kruispunt met de Ketenstraat). Het vademecum schrijft een minimum 
breedte voor van het wegdek van 6,70 m (7.30 m aanbevolen). Zo heeft de Izegemstraat vanaf de 
Ketenstraat tot aan het station een te beperkte breedte, waardoor het aanbrengen van 
suggestiestroken zou kunnen leiden tot conflicten van schrankende voertuigen. Door het 
versmallende effect krijgen de voertuigen immers de neiging meer het middengedeelte van de weg 
te gebruiken. Dergelijke stroken over lange afstanden creëren, volgens VAB en de fietsersbond, 
verwarring door een vals gevoel van veiligheid. De strook heeft dan ook geen juridische waarde. Ze 
vormt enkel een mogelijk hulpmiddel. 

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

 
3       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
9 oktober 2009 

Renting voertuigen 

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

Op de jongste vergadering van de OCMW-raad vernamen onze raadsleden dat er beslist werd dat 
een nieuwe personenwagen Audi A4 zal gerent worden voor een van de personeelsleden van het 
OCMW. Dit personeelslid mag, zo werd op de raad meegedeeld, de wagen ook gebruiken voor al 
zijn privé-vervoer. De kostprijs van de renting zou 681 euro per maand bedragen. Naar wij 
vernamen kon deze beslissing zeker niet op de unanieme goedkeuring van de OCMW-raad rekenen, 
en waren er ook duidelijke proteststemmen binnen de meerderheidsfractie. Er werd toen ook 
meegedeeld dat een dergelijke renting voor eenzelfde personenwagen ook zou gebeuren ten 
gunste van een personeelslid van de gemeentelijke administratie. De totale leasingkost voor beide 
voertuigen zou dan 1.362 euro per maand bedragen. DE BRUG betreurt dat deze beslissingen 
genomen worden, en zou het schepencollege graag volgende vragen voorleggen. 
Is de beslissing reeds genomen om een tweede voertuig te renten voor het personeelslid van de 
gemeente? Zo ja, in welk verslag van het schepencollege is deze beslissing terug te vinden? Is het 
college bereid deze beslissing terug te schroeven? Zo nee, is het college alsnog van plan deze 
beslissing te nemen? 
Kunnen gemeenteraad en schepencollege aandringen bij de OCMW-raad om de daar genomen 
beslissing terug in te trekken? Wat is in deze renting-contracten voorzien over onderhoud, 
verzekering, en andere kosten voor deze voertuigen, en hoe is de aankoop van brandstof geregeld? 
Kunnen ook deze beslissingen ingetrokken worden? Vindt het schepencollege het moreel te 



 

 

verantwoorden dat een dergelijke dure gunstmaatregel genomen wordt ten bate van twee 
personeelsleden, én van hun privé-vervoer, in tijden van crisis? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wat betreft het gebruik van dienstvoertuigen door de gemeentelijke diensten kan ik u het volgende 
meedelen. Er loopt voor het ogenblik een leasingcontract voor het dienstvoertuig PASSAT dat ten 
einde loopt begin 2010. In alle begrotingen sinds 2005 is hiervoor ongeveer 700 euro per maand 
voorzien. Het schepencollege heeft van bij het begin van dit leasingcontract de intentie gehad om 
dit voertuig op het einde van de 5 jaar aan te kopen tegen de restwaarde. Dit zal voorzien worden 
in het budget 2010 in buitengewone uitgaven investeringen. Aangezien het gebruik van dit 
dienstvoertuig zeer intensief is, in het bijzonder door de beide secretarissen van OCMW en van de 
gemeente wegens de vele vergaderingen waaraan ze dienen deel te nemen en wegens de vele 
dienstverplaatsingen, werd in overleg tussen het OCMW en het schepencollege beslist om over te 
gaan tot de leasing van twee voertuigen, één bij het OCMW en één bij de gemeente. Deze 
voertuigen zullen hoofdzakelijk door de beide secretarissen worden gebruikt, en conform de 
wettelijke beschikkingen zullen zij hiervan ook gebruik kunnen maken voor privé-verplaatsingen. 
Een maandelijkse wedde-afhouding zal zoals wettelijk voorzien hiervoor worden toegepast. Het 
bedrag dat hiervoor op de gemeentebegroting wordt ingeschreven zal hetzelfde zijn als dat, wat 
reeds gedurende de voorbije 5 jaar wordt ingeschreven voor het dienstvoertuig PASSAT, namelijk 
700 euro. Er ontstaat met andere woorden geen meerkost door de aard van het voertuig. Door 
deze leasing van deze beide voertuigen zal het dienstvoertuig PASSAT ook meer kunnen gebruikt 
worden door de andere leden van het managementteam en door de leden van het schepencollege 
voor bepaalde dienstverplaatsingen. Thans is dit voertuig immers bijna nooit vrij en dient veelal 
gebruik gemaakt van een persoonlijk voertuig, met alle risico’s vandien met betrekking tot 
verzekering en aansprakelijkheid bij eventueel ongeval. Met betrekking tot dienstvoertuigen en 
verplaatsingskosten wordt zeker niet lichtzinnig omgesprongen met de budgetten. Integendeel! Er 
wordt steeds een grondig nazicht uitgeoefend op de ingediende verplaatsingskosten die ook steeds 
terug te vinden zijn in de budgetramingen en in de rekeningen. Er zal niet worden tussengekomen 
bij het OCMW om de eenparige beslissing, waarbij de leasing werd goedgekeurd, terug te 
schroeven. De OCMW-raad is een autonoom bestuur waar eveneens zeer streng de hand wordt 
gehouden aan de budgetten. 
Ik wil er bovendien op wijzen dat de beide secretarissen de bedrijfsleiders zijn van bedrijven van 
respectievelijk 120 en 80 personeelsleden, en dat de faciliteit die zij thans met dit dienstvoertuig 
zullen krijgen slechts een kleinigheid is ten opzichte van de voordelen en voorwaarden waarop hun 
collega’s bedrijfsleiders in private bedrijven en zelfs in andere overheidsdiensten kunnen aanspraak 
maken. 

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

 
4       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 oktober 2009 

Cijfers regularisatieaanvragen 

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

Zoals u weet, loopt er momenteel alweer een campagne om illegalen te regulariseren. Op 19 juli 
vaardigde de regering een instructie aan de Dienst Vreemdelingenzaken uit omtrent de toepassing 
van het oude artikel 9, derde lid, en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waarin de 
verschillende categorieën vreemdelingen worden opgesomd die voor een regularisatie van hun 
verblijf in aanmerking komen. Afhankelijk van de vraag of de betrokken vreemdeling reeds een 
regularisatieaanvraag heeft lopen of reeds een verblijfstitel van beperkte duur heeft gekregen, 
moeten de aanvragen op basis van de instructie van 19 juli hetzij rechtstreeks worden ingediend 
bij de Dienst Vreemdelingenzaken hetzij bij de burgemeester van de gemeente waar de indiener 
verblijft. Bij de burgemeester van de gemeente van verblijf in België moet de regularisatieaanvraag 
worden ingediend van de vreemdeling die nooit eerder een regularisatieaanvraag heeft ingediend 
of waarvan een eerdere regularisatieaanvraag werd afgewezen. De gemeente moet vervolgens een 



 

 

controle van de verblijfplaats uitvoeren. Slechts indien het resultaat van deze controle positief is, 
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Is het resultaat negatief, 
dan wordt de regularisatieaanvraag niet in overweging genomen. 
Kan de burgemeester meedelen hoeveel regularisatieaanvragen er op basis van de instructie van 
19 juli van de regering aan de Dienst Vreemdelingenzaken in onze gemeente op datum van 15 
oktober reeds werden ingediend? 
Hoeveel aanvragen werden op die datum reeds doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken 
na een positieve controle van de reële verblijfplaats? 
Hoeveel aanvragen werden niet in overweging genomen omwille van een negatieve controle van de 
reële verblijfplaats? 
Kan de burgemeester een opsplitsing geven van de ingediende aanvragen volgens de verschillende 
criteria uit de instructie? 
Eens we deze gegevens kennen had onze fractie graag dat het gemeentebestuur ons tevens de 
antwoorden op bovengenoemde vragen geeft die de toestand weergeven op 15 november en 15 
december e.k. Dit kan door ons telkens na die datum een schriftelijk antwoord te bezorgen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Tot op heden werden er op basis van de nieuwe regularisatiecampagne nog geen nieuwe 
aanvragen bij de gemeente ingediend. 

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

 
5       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 oktober 2009 

Milieubelasting 

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

De belasting voor de wekelijkse huisvuilophaling is vervangen door ‘milieubelasting wegens 
ingeschreven in het bevolkingsregister op 1 januari’. Momenteel bedraagt deze milieubelasting in 
Ingelmunster 97 euro. Voor een gelijkaardige belasting aan de provincie betaalt een Ingelmunsters 
gezin 34 euro of 17 euro voor een alleenstaande. 
Zou het niet logischer zijn dat ook die ‘gemeentelijke’ belasting aangepast wordt voor 
alleenstaanden? Zo kan bvb. de helft van die 97 euro gevraagd worden aan een alleenstaande, in 
plaats van de volle 97 euro. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De milieubelasting te Ingelmunster is een forfaitaire financierende gezinsheffing voor een deel 
gebaseerd op solidariteit. Dit betekent dat elk gezin in Ingelmunster deze moet dragen ongeacht 
de samenstelling van het gezin. Er moet immers nog steeds aanvullend een belangrijk bedrag uit 
de algemene middelen worden gehaald om de kosten te financieren. Anderzijds hebben wij in het 
verleden reeds gemeld dat bepaalde sociale situaties steeds het voorwerp uitmaken van een 
grondig onderzoek en evaluatie door de diensten van het OCMW, dat dan ook indien nodig gepast 
tussenkomt. Het college is dan ook niet van plan deze werkwijze en deze financiering te wijzigen. 

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

 
6       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 oktober 2009 

Provinciaal bibliotheeksysteem 



 

 

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

Op 18 april 2006 lanceerde de provincie Vlaams-Brabant haar provinciaal bibliotheeksysteem. De 
bibliotheken van Leuven, Zaventem en Londerzeel begonnen op die dag te werken binnen het PBS. 
Voortaan kan men met één bibliotheekkaart terecht in deze drie bibliotheken. Dankzij het PBS 
kunnen lezers langs het internet op zoek gaan in de collectie van alle aangesloten bibliotheken, van 
thuis uit boeken bestellen, verlengen, reserveren, etc. Een e-mailtje waarschuwt je dan wel 
wanneer ze te laat binnen zijn. De 5 Vlaamse provincies realiseren evenwel allemaal een 
provinciaal bibliotheek-systeem. De provincie Limburg stelde haar bibliotheeksysteem voor in 
december 2004. Momenteel zijn reeds 16 openbare bibliotheken aangesloten op het PBS in 
Limburg. In Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen werden de reeds bestaande provinciale 
bibliotheekcatalogussen, respectievelijk Ovinob en Winob, geüpdate naar een provinciaal 
bibliotheeksysteem. Beide provincies zijn ook al begonnen met het aansluiten van lokale 
bibliotheken op dit vernieuwde PBS. In Antwerpen ten slotte werd het PBS einde 2005 gegund. 
Vanaf 2006 worden er een 5-tal bibliotheken per jaar aangesloten op Isis. In principe sluiten de 5 
provincies per jaar een dertigtal bibliotheken aan op de PBS'en. 
Aangezien ook Ingelmunster aangesloten is op het PBS vragen wij ons af hoeveel maal per maand 
deze digitale bibliotheek in onze gemeente wordt geraadpleegd? Wat kost dit systeem aan onze 
gemeente? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De bibliotheek kan niet vaststellen hoe vaak de online-catalogus wordt aangeklikt omdat deze 
mogelijkheid niet door het PBS voorzien is. In ieder geval wordt de catalogus steeds meer gebruikt 
en dat is te merken bij het aantal verlengingen die door de lener zelf geplaatst worden, nl. 3238 in 
2007,3940 in 2008 en 3932 in 2009 toestand 30 september. Anderzijds krijgt de bibliotheek zeer 
gerichte vragen waaruit kan afgeleid worden dat de lener eerst de catalogus heeft geraadpleegd, 
vb. i.v.m. de aankoop van een boek dat nog niet in de collectie aanwezig is, de vraag om een boek 
voor te behouden dat aanwezig is in de bibliotheek,…enz. 
Wat kost dit systeem aan onze gemeente? De gemeente betaalt maandelijks 441,06 euro huur en 
per kwartaal 142,88 euro onderhoudskosten. De overstap naar het PBS was ongeveer 80 euro per 
maand goedkoper dan wanneer de gemeente zelf zou instaan voor de aankoop en onderhoud van 
het huidig programma vubis-smart. 

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

 
7       Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 oktober 2009 

Gemeentelijke Holding 

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

Tijdens de gemeenteraadszitting van september j.l. werd de Gemeentelijke Holding door het 
Vlaams Belang fel onder vuur genomen. De bekommernissen van onze fractie werden genoteerd en 
zouden meegenomen worden door Schepen Trees Lapeere naar de algemene vergadering van 30 
september 2009. Aangezien de Schepen het vertrouwen van de gemeenteraad kreeg om het 
standpunt van de gemeente (samen met de vele bekommernissen) naar voor te brengen vonden 
wij het belangrijk dat deze gemeenteraad ook weet heeft van wat mevrouw Lapeere daar als 
tussenkomst bracht. 
Kan Schepen Lapeere de integrale tekst brengen die zij op die algemene vergadering naar voor 
bracht? Wat was het antwoord die zij op haar tussenkomst kreeg? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

De schepen van Financiën heeft in vorige zitting van de gemeenteraad een mandaat gekregen voor 
de algemene vergaderingen bij de Gemeentelijke Holding. De schepen was aanwezig op deze 
zittingen (in de stukken heeft u het bewijs van aanwezigheid kunnen zien) en heeft zich van deze 
taak gekweten zoals werd opgedragen in haar mandaat. 

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

 
8       Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 oktober 2009 

Gemeentelijke begraafplaats 

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

Men heeft ons gemeld dat de ingang naar de nieuwe begraafplaats langs de Bollewerpstraat tijdens 
het weekend gesloten is. Toch zou het voor andersvaliden en minder mobiele mensen makkelijk 
zijn om via deze ingang de nieuwe begraafplaats makkelijker te kunnen betreden. 
Klopt het dat de ingang langs de Bollewerpstraat tijdens het weekend afgesloten is? Indien ja, 
waarom? Zou het niet opportuun zijn om deze ingang tijdens het weekend open te stellen voor de 
bezoekers? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De ingang via de Bollewerpstraat is een dienstingang die tijdens de week ook opengesteld is voor 
het publiek. Tijdens het weekend wordt die afgesloten omdat gebleken is dat de begraafplaats 
gebruikt werd als sluipweg (doorgang vanuit Schoolstraat) wat niet de bedoeling is. Er werden 
immers ook daden van vandalisme vastgesteld met schadegevallen aan patrimonium, die na 
invoering van de maatregel, niet meer voorkwamen. Voor de toegankelijkheid werden er 
semiverharde paden in dolomiet aangelegd zodat het nieuwe gedeelte ook makkelijk bereikbaar is 
voor mindervalide personen. Tijdens de periode van 1 november worden dan wel alle toegangen 
bestendig opengesteld voor de bezoekers aan de gemeentelijke begraafplaats. 

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

 
9       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 12 
oktober 2009 

Invoeren kortparkeren 

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

Wellicht zullen de werken in de Bruggestraat tegen het einde van het jaar voltooid zijn. Het 
schepencollege had de intentie om op dit ogenblik reeds in bepaalde straten het regime van kort 
parkeren door te voeren, in voorbereiding tot een ruimere toepassing van dit regime na voltooiing 
van de dorpskernhernieuwing in het centrum van Ingelmunster. In welke straten denkt het 
schepencollege om dit regime in te voeren? Welk regime zal toegepast worden? Het systeem van 
“blauwe zone” zoals reeds eerder aangekondigd, waarbij men op weekdagen en zaterdagen 
gedurende 120 minuten mag parkeren, mits het plaatsen van de blauwe zone-kaart, en dit tussen 
9u00 en 18u00? Hoe zal de controle hierop worden georganiseerd in de beginfase? Hoe na verdere 
voltooiing van de dorpskernhernieuwing? Welk tarief zal worden voorgesteld aan de gemeenteraad 
bij het niet naleven van de voorwaarden van deze parkeerregeling? Hoe zal de communicatie 
worden gevoerd om dit nieuw parkeerregime door te voeren? 
Binnen enkele maanden zijn de werken in de Bruggestraat voltooid. Het lijkt onze CD&V-fractie 



 

 

nuttig dat er nu reeds wordt nagedacht en overwogen welk regime, en waar, zal worden toegepast. 
Wellicht kan de communicatieplanning daaromtrent ook reeds worden bepaald. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het is de bedoeling om, van zodra de vernieuwde Bruggestraat opnieuw opengesteld wordt, het 
nieuwe parkeerregime in te voeren. Dit zal dan vanzelfsprekend fasegewijs gebeuren, telkens een 
nieuw onderdeel van de herinrichting gerealiseerd is. In eerste instantie zal het nieuwe 
parkeerregime worden ingesteld in de Weststraat (reeds eerder vernieuwd) en in de Bruggestraat 
(het vernieuwde stuk). Daarenboven zal een parkeerverbod worden ingevoerd in een gedeelte van 
de Sint-Amandsstraat met als doel de personen die hier parkeren even verder naar de Sint-
Amandsparking te verwijzen. Het parkeren zal inderdaad via een systeem van blauwe zone worden 
geregeld op de genoemde plaatsen voor kort parkeren. Tussen 9 en 18 uur, behalve op zon- en 
feestdagen, zal voor een periode van 2 uur mogen worden geparkeerd met de blauwe zone-kaart. 
Wie deze duur overschrijdt, zal automatisch kiezen voor een halve dag-tarief van wellicht 15 euro. 
Dit bedrag zal dan als parkeerbelasting worden ingevorderd. In eerste instantie is het de bedoeling 
dat de controle door de politie gebeurt. Na afwerking van de herinrichting zullen speciaal daartoe 
bevoegde handhavingsambtenaren worden ingezet. De bedoeling is dat tegen de gemeenteraad 
van december de nodige gemeenteraadsbeslissingen worden voorbereid en ter goedkeuring zullen 
worden voorgelegd om dit regime in te voeren. Deze invoering zal vanzelfsprekend gepaard gaan 
met een communicatiecampagne waarbij alle media die de gemeente ter beschikking heeft zullen 
worden ingezet om de bevolking hiervan op de hoogte te stellen. Op de komende 
informatievergadering van 3 november voor de bevolking zal dit principe al worden toegelicht. 

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

 
10      Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
mail van 14 oktober 2009 

Kruispunt Ring en Gentstraat 

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

Graag had ik eens geweten of er op  het kruispunt Ring–Gentstraat ooit nog eens een rond punt 
zou aangelegd worden. Indien dit niet gebeurt, zou ik voorstellen om aan het Vlaams Gewest de 
vraag te stellen om de verkeerslichten wat minder scherp te stellen. Er wordt daar nogal vaak eens 
door het oranje-rode licht gereden. En het tijdsverschil tussen het overspringen van rood aan de 
ene kant en groen aan de andere kant bedraagt slechts 2 sec. In het verleden gebeurden daar al 
twee dodelijke ongevallen en om zo’n situaties te vermijden, dacht ik dat het veiliger zou zijn alsn 
het tijdsverschil tussen rood aan de ene kant en groen aan de andere kant wat langer zou duren. 
Ook vraag ik mij af, waarom de afgetekende fietsstroken (om de straat te dwarsen) niet meer 
werden aangebracht. Ik hoop dat deze vraag voorgelegd wordt aan het Vlaamse Gewest. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Er zijn geen plannen gekend om het kruispunt uit te rusten met een rond punt. 
De vraag van het gemeentebestuur voor het plaatsen van een gecombineerde snelheids- en 
roodlichtcamera is nog in behandeling en werd reeds herhaalde malen herinnerd. Voorlopig werd 
dit nog niet weerhouden wegens andere prioriteiten binnen AWV. We zullen uw vraag voor 
bijpassing van de roodlicht-cyclus en de belijning overmaken aan de bevoegde dienst van het 
Vlaamse Gewest AWV. 

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

 



 

 

11      Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
mail van 14 oktober 2009 

Elektronische identiteitskaart voor senioren 

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

Sedert geruime tijd is elke burger verplicht om een elektronische identiteitskaart te bezitten. Dit 
kan voor problemen zorgen bij rusthuispatiënten en bij oudere minder mobiele niet 
rusthuispatiënten. Voor de rusthuispatiënten werd reeds een oplossing gevonden, nl. een 
personeelslid van het rusthuis mag de elektronische identiteitskaart afhalen. Voor thuisverblijvende 
personen is er echter geen oplossing.De persoon in kwestie dient zichzelf aan te bieden aan het 
loket. 
Vandaar mijn vraag. Is het niet mogelijk dit probleem op te lossen door een personeelslid aan te 
stellen, die ten huize gaat van de niet –mobiele personen.Dit gebeurt immers in nabij gelegen 
gemeenten. 
Ook vraag ik mij af of het toegelaten is van de gemeente om bepaalde fotografen, die aan huis 
gaan om pasfoto’s te maken, te vermelden in de oproepingsbrief Zou het niet beter zijn om ofwel 
alle fotografen van de gemeente te vermelden ofwel geen enkele. Op die manier zou niemand 
vergeten worden of over het hoofd gezien worden. Ik denk dat de burger zichzelf kan informeren 
bij de fotografen of ze al dan niet aan huis komen. Hopende op een oplossing voor deze misschien 
kleine groep burgers, dank ik u. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Slechts een tiental bejaarden beschikt op heden nog niet over een nieuwe kaart. Wanneer ze echt 
in de onmogelijkheid verkeren om die te bekomen wordt door de dienst de voorgeschreven 
procedure gevolgd, wat betekent dat ten huize wordt gegaan. 
Wat de fotografen betreft. Om een optimale dienstverlening ten opzichte van de hoogbejaarden te 
verzekeren, werden dan ook de door ons gekende beroepsfotografen vermeld die bereid waren ten 
huize een pasfoto te gaan nemen. Fotografen die dit ook wensen te doen en niet op de lijst van de 
dienst Bevolking staan, kunnen zich daar vanzelfsprekend steeds melden. 

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

 
12      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 15 oktober 2009 

Aankondigingen en bekendmakingen 

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

Mensen wezen er mij reeds herhaaldelijk op dat de aankondigingen veelal niet gelezen worden. 
Mensen zouden veelal een aankondiging die hen interesseerde, niet geweten hebben doordat ze 
niet wekelijks het gemeentehuis bezoeken. 
Met de nieuwe elektronische mogelijkheden van vandaag zou dit opgelost kunnen worden. Daar 
het nu al bekend maken via het bestaande aankondigingsbord deze mededelingen openbaar zijn, 
kunnen privacy-overwegingen geen belemmering teweegbrengen. We weten dat nu al veel 
berichten via het gemeentelijk tijdschrift worden meegedeeld, maar toch zijn sommige zaken die 
voor bepaalde mensen belangrijk zijn, onvoldoende bekend. Goed wetende dat dit de 
communicatie met de burger ten goede zal komen, hopen wij om deze geschetste handelswijze te 
bekomen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

Op de website van de gemeente worden nu al waar dit kan aankondigingen geplaatst (openbare 
onderzoeken van hogere overheden, bekendmaking gemeenteraad, …). Het is inderdaad de 
bedoeling om dit verder uit te breiden en te structureren zoals u voorstelt, niet alleen op de 
gemeentelijke website, maar ook op het nieuwe Digitext op WTV waar de gemeente nu over 
beschikt. 

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

 
13      Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 15 oktober 2009 

Trage wegen 

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

Graad hadden wij de stand van zaken vernomen in verband met de vooruitgang bij het heropenen 
van verdwenen of onverzorgde trage wegen? 
Naar aanleiding van de Dag van de Trage Wegen op zaterdag 24 oktober hadden wij graag 
vernomen of er al dan niet voor de nabije toekomst nieuwe trage wegen worden vrijgemaakt. Het 
milieubeleidsplan (in ontwerp) maakt ons daarbij niet veel wijzer. Mogen wij in die zin voor dit of 
volgend jaar nog initiatieven verwachten? Wij kunnen ons niet inbeelden dat dit op de lange baan 
wordt geschoven. Dit zou dan wel sterk in contrast staan met het mooi initiatief van de gemeente 
op 24 oktober. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het is inderdaad de bedoeling om, stap voor stap, voor zover de besprekingen met de aangelanden 
vorderen, uitvoering te geven aan het beleidsplan trage wegen dat vorig jaar op 4 juli door het 
schepencollege werd goedgekeurd en in deze raad al meermaals en omstandig werd toegelicht. Op 
24 oktober wordt nu inderdaad een eerste concrete realisatie in het licht gezet. Ondertussen 
vorderen de onderhandelingen ook voor volgende trajecten. 
Interessant hierbij te vermelden is dat het openen, heropenen of herinrichten van functionele en 
interessante trajecten gepaard gaat met een cultuurhistorische invulling van het traject in 
samenwerking met de Erfgoedvereniging TERF. Ook is de opening van 24 oktober de start van een 
intensieve samenwerking tussen Roeselare, Izegem en Ingelmunster inzake trage wegen, waarbij 
we moeten vaststellen dat de steden Roeselare en Izegem bijzonder opgetogen zijn met betrekking 
tot de gevolgde werkwijze en de behaalde resultaten tot dusver. 
Het college is van plan om de inspanningen hiervoor verder te zetten. 

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

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 



 

 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter, 

 

 
 
 


