
 Gemeenteraad 
Zitting van 16 februari 2016 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

WATER 
2.  Goedkeuren van een verkoopbelofte met het oog op waterbeheersingswerken in de 

Dossestraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens de bijzondere procedure van de 

gemeente Ingelmunster tot het uitvoeren van waterbeheersingswerken in de omgeving van de Dossestraat; 



Overwegende dat deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens de bijzondere procedure, 
met referentie 8.00/36007/2379.1, op 11 januari 2016 werd goedgekeurd door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar; 

Overwegende dat voor het uitvoeren van deze waterbeheersingswerken een stuk grond in de 
Dossestraat moet verworven worden van de heer Vandekerckhove Danny en mevrouw Lanneau Veerle;  

Gelet op de verkoopbelofte, opgesteld tussen de gemeente Ingelmunster en de heer Vandekerckhove 
Danny en mevrouw Lanneau Veerle; 

Gelet dat het te verwerven goed een stuk akkerland van elf are zesentwintig centiare betreft, gelegen 
aan de Dossestraat, te nemen uit de percelen gekadastreerd sectie B nummers 398/04A en 399/A; 
Gelet dat de aankoopsom op 11.260,00 euro werd vastgesteld; 

Overwegende dat bij goedkeuring van de verkoopbelofte de akte kan verleden worden door de 
instrumenterende ambtenaar of een andere Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid; 

Overwegende dat op de gemeentebegroting van het dienstjaar 2016 voldoende middelen werden 
voorzien op 2014/GNV_4.1 onder 03190/2200100;  
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De verkoopbelofte met het oog op waterbeheersingswerken in de Dossestraat van 

Vandekerckhove Danny en Lanneau Veerle goed te keuren. 

3.  Goedkeuren van een verkoopbelofte met het oog op de ondergrondse inname voor een 
bestaande riolering 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de goedkeuring van de 

toetreding tot de opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 april 2011 houdende goedkeuring van de wegenis- 

en uitrustingswerken voor de verkaveling in de zijweg van de Kortrijkstraat; 
Overwegende dat voor het RWA-stelsel een overloop voorzien is naar het rioleringsstelsel in de Pieter 

Deconinckstraat; 
Overwegende dat deze aansluiting echter verloopt over privaat domein en er tot op heden geen 

regeling was omtrent deze ondergrondse inname. Dat het aangewezen is om dit wel te regelen zodat deze 
RWA-leiding in het beheer kan komen van Infrax en dat ook de nodige afspraken kunnen gemaakt worden 
indien de RWA-leiding ooit zou moeten vervangen of hersteld worden; 

Gelet op de belofte tot vestiging van doorgang met ondergrondse inname van de heer Danny 
Cottignies en mevrouw Kimberly Cottignies; 

Overwegende dat ten gevolge van de deze inname geen nieuwe bovengrondse constructies kunnen 
opgericht worden; 

Overwegende dat tegenover de vestiging van doorgang met ondergrondse inname een vergoeding 
voorzien is van 20 euro per m² of in totaal 3.440,00 euro; 

Omdat in het verleden werd meegedeeld aan Matexi dat de afwatering van de aan te leggen 
verkaveling op de bestaande RWA-leiding mocht aangesloten worden, zal de helft van de vergoeding 
teruggevorderd worden van Matexi; 

Overwegende dat de akte zal verleden worden door de instrumenterende ambtenaar of een 
commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De belofte tot vestiging van doorgang met ondergrondse inname in functie van het toekomstige 

beheer van de RWA-leiding van de heer Danny Cottignies en mevrouw Kimberly Cottignies, goed 
te keuren. 

  



WONEN 
4.  Definitief vaststellen van een nieuwe straatnaam 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2015 voor het 

goedkeuren van een stedenbouwkundige aanvraag van Romel Bouwbedrijf NV; 
Gelet op het besluit van 22 december 2015 van de gemeenteraad voor de voorlopige aanvaarding van 

de straatnaam ‘Broekhoek’; 
Overwegende dat op 24 december 2015 een officieel advies werd gevraagd aan de cultuurraad; 
Overwegende dat het gemeentebestuur geen advies heeft ontvangen binnen de gestelde termijn; 
Overwegende dat reeds voorgaand een advies werd gevraagd aan de cultuurraad; 
Overwegende dat volgens het voorafgaandelijk advies van de cultuurraad de straatnaam ‘Broekhoek’ 

werd voorgesteld, verwijzend naar de verderop gelegen Broekbeek en de situering van het project langs het 
kanaal Roeselare–Leie; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 29 december 2015, eindigend op 29 
januari 2015; 

Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De straatnaam ‘Broekhoek’ definitief vast te stellen. 

Artikel 2 – Deze beslissing ter kennis te brengen aan de gemeentelijke culturele raad. 

ALGEMEEN BESTUUR 
5.  Definitief vaststellen van straatnamen na een taalkundige correctie 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 

pleinen, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 1987, het decreet van 4 februari 1997 en het decreet van 29 
november 2002; 

Overwegende dat heel wat (informatica)toepassingen gebruik maken van de straatnamen zoals 
vermeld in het Rijksregister en het CRAB; 

Overwegende dat naar aanleiding van de aankoop van nieuwe straatnaamborden het aangewezen is 
om de straatnamen op uniforme wijze vast te leggen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2015 voor het voorlopig vaststellen van 
de volgende straatnamen: Elfjulisingel, Heirweg-Noord, Heirweg-Zuid, Zustersstraat, Zwingelaarsstraat en 
Doornroosjestraat; 

Overwegende dat op 26 december 2015 een officieel advies werd gevraagd aan de gemeentelijke 
culturele raad; 

Overwegende dat geen advies werd ontvangen van de gemeentelijke culturele raad; 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden tussen 29 december 2015 en 29 januari 

2016; 
Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; 
Overwegende dat volgens artikel 16 van de tekst van de subcommissie van de Nationale Commissie 

ter bescherming van de Straatnaamgeving, belast met het bepalen van de correcte spelwijze van 
straatnamen, memorienamen met als eerste bestanddeel een datum aaneengeschreven worden, met als 
gevolg dat Elf juli singel wordt veranderd naar Elfjulisingel; 



Overwegende dat volgens artikel 24 van de tekst van de subcommissie van de Nationale Commissie 
ter bescherming van de Straatnaamgeving, belast met het bepalen van de correcte spelwijze van 
straatnamen, een koppelteken vereist is in de straatnamen met een onverbuigbaar adjectief dat de eerste 
component bepaalt, met als gevolg dat de schrijfwijze van Heirweg Noord en Heirweg Zuid verandert naar 
Heirweg-Noord en Heirweg-Zuid; 

Overwegende dat volgens de keuze in het Ingelmunsterse patrimonium om straatnamen die 
soortnamen zijn die verwijzen naar een persoon (beroep, titel,…) en de soortnaam een meervoud heeft op  
–s, de dubbele s gebruikt wordt, met als gevolg dat de schrijfwijze van Zusterstraat en Zwingelaarstraat 
verandert naar Zustersstraat en Zwingelaarsstraat; 

Gelet op het feit dat de benaming Doornroosjestraat definitief werd vastgelegd in de 
gemeenteraadszitting van 10 juni 1982 maar de aanpassing nooit doorgevoerd werd in het Rijksregister; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen houdende correcte schrijfwijze 
van de straatnamen; 
BESLUIT: 
Met 
10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
Artikel 1 – De voorgestelde straatnaamgeving definitief vast te stellen. 

Artikel 2 – Deze beslissing ter kennis te brengen aan de bewoners die in een straat wonen waarvan de 
schrijfwijze verandert. 

Artikel 3 – Deze beslissing ter kennis te brengen aan de Gemeentelijke Culturele Raad. 

 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad stelt de heer Jan 
Defreyne, raadslid, volgende vraag. 
In de notulen van het schepencollege van 1 februari werd een dossier goedgekeurd met betrekking tot 
verkeersremmende maatregelen in de Elfjulisingel. Wat is de inhoud van dit dossier? Is het de bedoeling dat 
dit dossier op de komende GBC wordt behandeld en, zo ja, waarom wordt niet gewacht met de goedkeuring 
van dit dossier tot na de GBC? 
Martine Verhamme, schepen, geeft aan dat dit dossier effectief voor advies voorligt op de komende GBC. 
Het betreft het laten wegnemen van de verkeersdrempel en het realiseren van een wegversmalling in de 
plaats. 
In het geval de GBC een gunstig advies geeft, kan er heel snel tot de uitvoering van dit dossier worden 
overgegaan. De goedkeuring van het college op 1 februari laat toe 3 maand uit te sparen. 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad stelt mevrouw Els Leysen, 
raadslid, volgende vraag. 
Er is vastgesteld dat op het speelterrein aan het Ontmoetingscentrum de speeltoestellen verwijderd zijn. Wat 
is daar de reden van? 
Rob Kindt, schepen, antwoordt hierop dat om bepaalde metingen te kunnen doen in functie van het bepalen 
van de bodemstabiliteit in het kader van het opstellen van het ontwerp voor het bouwen van de BLO/BKO, 
het terrein vrijgemaakt moest worden. Verder zal aan de diensten om bijkomende informatie worden 
gevraagd of deze toestellen nog teruggeplaatst kunnen worden in afwachting van de start van de werken. 
 
De zitting werd afgerond om 20.17 uur. 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 


