
 Gemeenteraad 
Zitting van 19 april 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: 
eenparig 
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 

MOBILITEIT 
2.  Goedkeuren van het plan van aanpak betreffende de verkeersproblematiek in het centrum 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2015 waarbij 

een ontwerper werd aangesteld voor de studie ‘circulatie centrum’; 
Overwegende dat deze studie een geheel van maatregelen beoogde die nodig zijn om de knelpunten 

in het centrum zo economisch, efficiënt en effectief mogelijk aan te pakken; 
Overwegende dat de algemene doelstelling is om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het 

centrum te verhogen, het centrum autoluwer te maken, het zwaar verkeer maximaal uit het centrum te 
bannen, het autoverkeer te ontmoedigen en het fietsverkeer te stimuleren. 

Overwegende dat de ontwerper, Studiebureau Demey, in de studie een reeks aanbevelingen heeft 
vervat; 



Overwegende dat op basis van deze aanbevelingen een lijst werd opgemaakt met ingrepen; 
Overwegende dat de studie, aanbevelingen en mogelijke ingrepen werden voorgelegd op de 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 23 februari 2016; 
Overwegende dat rekening gehouden werd met de opmerkingen die geformuleerd werden op de 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie; 
Overwegende dat op basis van de studie, aanbevelingen, mogelijke ingrepen en opmerkingen 

definitieve ingrepen zullen uitgevoerd worden en enkele proefopstellingen zullen doorgevoerd worden; 
Overwegende dat de proefopstellingen zullen geëvalueerd worden; 
Overwegende dat bij een positieve evaluatie deze proefopstellingen een definitief karakter zullen 

krijgen; 
Overwegende dat op 2 mei 2016 een infomarkt zal georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden 

waarbij de definitieve ingrepen en proefopstellingen zullen toegelicht worden; 
Gelet op het plan van aanpak, in bijlage; 
Op voorstel van het schepencollege; 

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 – Het plan van aanpak betreffende de verkeersproblematiek in het centrum wordt goedgekeurd en 

als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

3.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement in de Elfjulisingel 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat de Elfjulisingel meer moet ingezet worden als oost-westverbinding om het centrum 

verkeersveiliger, autoluwer en fietsvriendelijker te maken; 
Overwegende dat het vervangen van de verkeersdrempel door een wegversmalling zal zorgen voor 

een betere doorstroming en hoger comfort voor het gemotoriseerd verkeer; 
Overwegende dat ingevolge het vervangen van de drempel door een wegversmalling, de 

geluidsoverlast en de trillingen voor de omwonenden zullen afnemen, zonder verlies van het 
snelheidsremmend effect; 

Overwegende dat de Elfjulisingel een gemeenteweg is; 
Overwegende dat dit voorstel besproken werd op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 23 

februari 2016; 
Op voorstel van het schepencollege; 

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 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – De huidige drempel in de Elfjulisingel tussen de Klaprozenstraat en Bremstraat, zal worden 
vervangen door een wegversmalling. 

Het verkeer komende van de Bruggestraat richting Weststraat geniet voorrang op het 
tegenliggend verkeer. 

De wegversmalling wordt aangeduid door middel van het plaatsen van volgende verkeersborden: 

Komende van de Weststraat: 
 Verkeersbord A7a, ongeveer 150 m voor de wegversmalling; 
 Verkeersbord B19, langs de rechterzijde van de rijbaan; 
 Verkeersbord D1c, ter hoogte van de wegversmalling; 

Komende van de Bruggestraat: 
 Verkeersbord A7a, ongeveer 150 m voor de wegversmalling; 
 Verkeersbord B21, langs de rechterzijde van de rijbaan; 
 Verkeersbord D1c, ter hoogte van de wegversmalling; 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk en ministerieel besluit. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

4.  Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Guido 
Gezellestraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 

de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat de paaltjes op de hoek van de Guido Gezellestraat-Schoolstraat bij het indraaien 

door vrachtwagens steeds worden omvergereden; 
Overwegende dat de Guido Gezellestraat een gemeenteweg voor lokaal verkeer betreft, die niet 

ingericht is voor zwaar vervoer; 
Overwegende dat in de Guido Gezellestraat beperkt éénrichtingsverkeer van toepassing is en dit vanaf 

de Bruggestraat; 
Overwegende dat het aangewezen is in de Guido Gezellestraat geen vrachtwagens van meer dan 3,5 

ton toe te laten; 
Overwegende dat dit voorstel besproken werd op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 23 

februari 2016; 



Op voorstel van het schepencollege; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – In de Guido Gezellestraat is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor 
het vervoer van zaken met een massa in beladen toestand hoger dan 3,5 ton. 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van het verkeersbord C31b met 
onderbord + 3,5 ton op het kruispunt Bruggestraat-Guido Gezellestraat en door de plaatsing van 
het verkeersbord C23 met onderbord + 3,5 ton in het begin van de Guido Gezellestraat. 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk en ministerieel besluit. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

NUTSVOORZIENINGEN 
5.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 29 april2016 
van Gaselwest en Eandis Assets 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van 
het Westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster in die hoedanigheid betrokken is bij de fusieoperatie in 
‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, tevens jaarvergaderingen, van Gaselwest 
en Eandis Assets die op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek, bij een fusie de 
jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar worden 
opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en onderworpen aan de 
goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap (Eandis Assets); 

Overwegende dat de financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector op grond van artikel 
10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
geïnteresseerd zijn om toe te treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke deelnemer’ en een 
kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits 
bekrachtiging door hun algemene vergaderingen; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest: 
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Eandis Assets: 
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de 

gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas 

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis 
Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 (balans, 



resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) overeenkomstig 
artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders 
Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis Assets 
(onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het voorliggend ontwerp van 
het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking) 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

gewijzigd op 18 januari 2013; 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 

algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

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 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest op 29 

april 2016. 

Artikel 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Eandis Assets op 
29 april 2016. 

Artikel 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van 
GASELWEST en Eandis Assets op 29 april 2016, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid. 

Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale 
vereniging GASELWEST en Eandis Assets. 

AFVAL 
6.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 23 mei 2016 
van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 

artikel 44; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVIO; 
Gelet op de statuten van IVIO; 
Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 



Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 22 maart 2016 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 23 mei 2016; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi met opgave van volgende agenda: 
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders 
2. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 
3. Kennisname verslag van de heer Commissaris-revisor 
4. Goedkeuren jaarrekening per 21 december 2015 
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de Commissaris-revisor voor het boekjaar 2015 
6. Varia; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van mevrouw 
Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Wilfried 
VANACKER, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

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 Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 23 mei 2016 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
IVIO van 23 mei 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 
23 mei 2016 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan IVIO. 

PATRIMONIUM 
7.  Goedkeuren van een verkoopbelofte en van een akte voor pachtbeëindiging met het oog op 

waterbeheersingswerken in de Veldstraat 

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 Veldstraat; 
Overwegende dat deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag volgens de bijzondere procedure 

met referentie 8.00/36007/2380.1, op 10 februari 2016 werd goedgekeurd door de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar; 

Overwegende dat voor het uitvoeren van deze waterbeheersingswerken een stuk grond in de 
Veldstraat moet verworven worden van de heer Vander Stichele Godfried en mevrouw Decancq Solange; 

Gelet dat het te verwerven goed een stuk hooiland van eenentwintig are negentig centiare betreft, 
gelegen aan de Veldstraat, gekadastreerd ‘Zwanestraat’ sectie A nummer 105; 

Gelet dat de aankoopsom op 10.950,00 euro werd vastgesteld; 
Overwegende dat het goed in gebruik is door de heer en mevrouw Antoon Lecluyse–Busschaert en 

dat de akte pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde werd verleden voor de instrumenterend 
ambtenaar op 26 februari 2016; 

Overwegende dat bij goedkeuring van de verkoopbelofte en de akte houdende pachtbeëindiging, 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 Veldstraat van Vander Stichele 

Godfried en Decancq Solange goed te keuren. 

Artikel 2 – De akte van pachtbeëindiging jegens de heer en mevrouw Antoon Lecluyse-Busschaert goed te 
keuren. 

8.  Goedkeuren van een belofte inzake kosteloze grondoverdracht in de Bollewerpstraat  

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

gemeente Ingelmunster tot uitbreiding gemeenteschool na afbraak gebouwen; 
Overwegende dat de omgevingsaanleg bij dit project voorziet in de aanleg van een plein langs de 

zijde van de Bollewerpstraat; 
Overwegende dat werd afgesproken om de toegang naar de eigendom van de Kloosterzusters van 

Maria mee te integreren in dit plein omdat  de huidige toegangsweg vrij smal is waardoor auto’s mekaar niet 
kunnen kruisen; 

Gelet dat het te verwerven goed een stuk grond betreft van ongeveer 2a 43ca, te nemen uit 
gekadastreerd perceel sectie B nummer 609T, gelegen langs de Bollewerpstraat. Het betreft de 
toegangsweg of uitweg naar de Bollewerpstraat gelegen tussen de kadastrale percelen sectie B nummer 
642S en sectie B nummer 647L, zoals aangeduid op bijgevoegde schets; 

Overwegende dat de Kloosterzusters van Maria zich verbinden tot kosteloze overdracht van deze 
uitweg aan de gemeente Ingelmunster op voorwaarde dat zij steeds over deze uitweg zullen kunnen 
beschikken; 

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

Gelet op de belofte tot kosteloze grondoverdracht, in bijlage; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De belofte kosteloze grondoverdracht door de Kloosterzusters van Maria aan de gemeente 

Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

ALGEMEEN BESTUUR 
9.  Erkennen van de lijst van plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel 

beheerder 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 81 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus 2009 houdende goedkeuring van de 

overeenkomst met het OCMW ter uitwisseling van personeel in functie van de realisatie van 
functiescheiding; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 26 augustus 2009 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst met de gemeente ter uitwisseling van personeel in functie van de realisatie van 
functiescheiding; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus 2009 houdende erkenning van de lijst 
van plaatsvervangers voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder; 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad is de vervanging van de gemeentesecretaris en de 
financieel beheerder te regelen; 

Overwegende dat het Gemeentedecreet hierin twee opties voorziet, met name een mogelijkheid tot 
vervanging in opdracht van de titularis op voorwaarde dat de vervanger door de gemeenteraad werd erkend 



en voor een periode van maximum 120 dagen enerzijds en het aanduiden van een waarnemend titularis bij 
verhindering of meer langdurige aanwezigheid van de titularis; 

Overwegende dat met de uitdiensttreding van een aantal erkende personen een aanpassing van de 
lijst zich opdringt; 

Op voorstel van de gemeentesecretaris; 
Op voorstel van de financieel beheerder; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De heren Stefaan De Clercq en Frank Benoit te erkennen waardoor ze in aanmerking komen als 

tijdelijke vervanger voor de gemeentesecretaris. 

Artikel 2 – De heer Jurgen Vanoverberghe en mevrouw Els Vancompernolle te erkennen waardoor ze in 
aanmerking komen als tijdelijke vervanger voor de financieel beheerder. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 
10.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 26 mei 2016 van WVI 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 

artikel 44; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij wvi; 
Gelet op de statuten van wvi; 
Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 februari 2016 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van wvi van 26 mei 2016; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi met opgave van volgende agenda: 
1. Statutenwijziging 
2. Mededelingen; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 30 maart 2016 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van wvi van 26 mei 2016; 

Gelet op gemeld schrijven van wvi met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2015 
2. Verslag van de raad van bestuur 
3. Verslag van de commissaris 
4. Jaarrekeningen 2015 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. Kennisneming ontslag 7 bestuurders 
7. Benoeming 4 leden aandelen A in de regionale comités 
8. Benoeming 7 bestuurders aandelen A; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van de heer 
Dirk DEBAERE, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Enigo 
VANDENDRIESSCHE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Gelet op de bespreking ter zitting van de agenda’s en bijhorende stukken; 

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 Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van wvi van 26 mei 2016 

goed. 

Artikel 2 – De Raad keurt de statutenwijziging goed. 

Artikel 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van wvi van 26 mei 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen 
in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van wvi van 26 mei 2015 goedkeuren. 

Artikel 4 – De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van wvi van 26 mei 2016 goed. 

Artikel 5 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van wvi 
van 26 mei 2016 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de algemene vergadering van wvi van 26 
mei 2015 goedkeuren. 

Artikel 6 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan wvi. 

ALGEMENE FINANCIERING 
11.  Goedkeuren van de gemeenterekening voor het boekjaar 2015 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende goedkeuring van de beleids- 

en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere aanpassingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op de omzendbrief 2014/3 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende de 
kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen; 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2015, opgemaakt onder leiding van de financieel 
beheerder in overleg met het managementteam; 

Overwegende dat de rekening bestaat uit 3 verplichte onderdelen: 
- Een beleidsnota 
- Een financiële nota 
- De samenvatting van de algemene rekeningen; 

Overwegende dat de jaarrekening wordt verduidelijkt door de toelichting van de jaarrekening; 
Overwegende dat de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van deze toelichting; 
Overwegende dat de jaarrekening wordt aangevuld met een rapportage van de financieel beheerder; 
Overwegende dat de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van deze rapportage; 
Overwegende dat het dossier veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan 

ieder lid van de gemeenteraad bezorgd werd; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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 jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 – Er wordt akte genomen van de toelichting van de jaarrekening 2015. 

Artikel 3 – Er wordt akte genomen van de rapportage van de financieel beheerder. 

12.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2019 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
latere aanpassingen; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 22 maart 2013 
betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) 
volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende vaststellen van het 
initieel meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2015 waarin het initieel budget 2016 
en de achtste aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 april 2016 waarin de jaarrekening 2015 werd 
goedgekeurd; 

Overwegende dat naar aanleiding van het verwerken van de resultaten van de jaarrekening 2015 in 
de eerste budgetwijziging 2016 er tevens een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk is; 
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 negende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld en als bijlage 

gehecht bij deze beslissing. 

13.  Goedkeuren van de budgetwijziging BW 2016/1 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende goedkeuring van de beleids- 

en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere aanpassingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere aanpassingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2015 waarin het initieel budget 2016 en het 
bijhorende meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 april 2015 waarin de jaarrekening 2015 werd 
goedgekeurd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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 budgetwijziging BW 2016/1 wordt vastgesteld en als bijlage gehecht bij deze beslissing. 

ECONOMIE 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Yves Vercruysse, raadslid, bij mail van 16 maart 

2016 met betrekking tot het beleid inzake lokale economie en de kadobon 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Yves Vercruysse, raadslid, die het volgende meedeelt. 
Het ondersteunen van de Ingelmunsterse bedrijven was ook in de vorige legislaturen een van de 
steunpilaren van het beleid rond lokale economie. De lokale bedrijven zorgen voor lokale tewerkstelling, 
zorgen ook voor bedrijvigheid in de gemeente, zorgen ook mee voor het leefbaar houden van onze 
gemeente. 
In het begin van deze legislatuur heeft u met uw ploeg ter ondersteuning de 'kadobon' ingevoerd. Een 
instrument dat, in navolging van wat elders ook gebeurt, de lokale 'neringdoeners' moest ondersteunen. We 
zijn ondertussen al een tijd verder en wij, vanuit de CD&V-fractie hadden dit systeem graag eens ter 
evaluatie voorgelegd gezien. 
Vandaar ook volgende concrete vragen: 
1. Hoeveel 'kadobonnen' werden in de afgelopen periode verkocht? Voor welke waarde? Hoeveel 
handelszaken aanvaarden de 'kadobon'? 
2. Hoeveel van die verkochte 'kadobonne' werden er gebruikt door het gemeentebestuur of het OCMW zelf? 
en welke waarde vertegenwoordigen die? 
3. Hoeveel van die verkochte 'kadobonnen' werden er gebruikt door de verschillende raden die Ingelmunster 
kent (economische raad, jeugdraad, sportraad, milieuraad, seniorenraad, culturele raad, bibliotheekraad, 
...)? En welke waarde vertegenwoordigen die? 
4. Welk bedrag werd ondertussen terugbetaald aan de lokale handelaars? 
Aansluitend op het thema 'lokale economie' had ik nog een concrete vraag. Voor welke dienstverlening doet 
het gemeentebestuur of het OCMW beroep op lokale Ingelmunsterse bedrijven? 
De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Nadine Verheye, schepen, die het volgende antwoordt. 
Vanaf mei 2014 startte het gemeentebestuur met de uitgifte en verkoop van de Kadobon. De kadobon wordt 
aangekocht door de burger en het gemeentebestuur geeft de Kadobon als geschenk bij allerhande speciale 
gelegenheden. 
Vanaf mei 2014 tot eind februari 2016 werd voor een bedrag van 45.245 euro aan kadobonnen uitgegeven. 
Dit bedrag komt volledig ten goede aan de plaatselijke handelaars. Ondertussen zijn er 115 deelnemende 
handelaars. 

Burger OCMW Geboorte Gemeente Totaal Uitbetaald (€)

2014 9.505 750 2.300 2.140 14.695 4.645 

2015 14.815 3.550 4.535 22.900 23.705 

2016 595 585 750 5.720 7.650 4.125 

  

Totaal 24.915 1.335 6.600 12.395 45.245 32.475 

De kadobonnen in het OCMW werden uitgegeven in 2014 voor jobstudenten en het afscheid van de 
vrijwillige uitbaters van de Ermitage en in 2016 voor stagiairs en de vrijwilligers in het kader van de ‘Wijze 
doos’. 
De kadobonnen in de gemeente werden als volgt uitgegeven. In 2014 voor de bebloemingsprijskamp, 
jubilarissen, vrijwilligers bij evenementen, en de winnaars van de prijskampen in ’t Ingeling. In 2015 voor de 
bebloemingsprijskamp, jubilarissen, vrijwilligers bij evenementen, de huldiging van het personeel, 
pensioneringen, infomagazine ‘Ingelmunster kookt’, prijzen ‘Belgerinkel naar de winkel’, Gala van 
Ingelmunster, kampioenenhuldiging en aan de verenigingen. Sinds 2015 worden geen bekers meer gegeven 



aan verenigingen die daarom vroegen. In plaats krijgt elke erkende vereniging in het begin van het jaar voor 
50 euro aan kadobonnen. Ze krijgen een brief met de melding dat de bonnen mogen afgehaald worden op 
het gemeentehuis. Er zijn 99 erkende verenigingen en in 2016 hebbe reeds 56 verenigingen ze al afgehaald. 
Voor 2016 is de stand van zaken nog niet opgemaakt. Aan de raden worden geen kadobonnen gegeven. 
Elke raad krijgt jaarlijks de toelage van 1120,00 euro. 
Er is reeds voor 32.475 euro terug betaald aan de handelaars. Van waar het verschil? De cheques zijn 1 jaar 
geldig. Veel cheques werden rond de eindejaarsperiode verkocht en zijn nog niet geïnd. Ook de bonnen voor 
de verenigingen zijn nu recent uitgegeven en sommige zijn nog niet afgehaald. En er zijn en zullen altijd 
cheques zijn die nooit aangeboden zullen worden. 
Rond half februari was onze voorraad volledig uitgeput. De nieuwe voorraad steekt nu in een nieuw kleedje 
en ziet er heel wat fleuriger uit. Om in te spelen op de vraag van veel klanten, die voor een groter bedrag 
aan kadobonnen willen kopen, zijn er nu ook bonnen van 20 euro te koop. De deelnemende handelaars 
werden hierover ingelicht en kregen ook een nieuwe klever in de stijl van de Kadobon. In die brief werd het 
bedrag van de uitgegeven cheques ook vermeld. 
Wat betreft de lokale economie, dienstverlening en de Ingelmunsterse bedrijven. Wij zijn als openbaar 
bestuur verplicht de wetgeving te volgen voor het toewijzen van werken, leveringen en diensten. De 
wetgeving overheidsopdrachten wil de concurrentie laten spelen en iedereen gelijke kansen geven om deel 
te nemen aan een opdracht. 
Bij het starten van een opdracht voor werken, leveringen en diensten worden, in de mate van het mogelijke, 
alle potentiële Ingelmunsterse bedrijven aangeschreven en uitgenodigd om een offerte in te dienen. Ze 
krijgen dus de kans om de opdracht binnen te halen. Indien de opdracht via publicatie (hetzij nationaal, 
hetzij Europees) verloopt, worden ze informeel op de hoogte gebracht. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

WONEN 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Evy Becquart, raadslid, bij mail van 14 april 

2016 met betrekking tot de stand van zaken over de sociale woningen in de 
Bruinbeekstraat 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Evy Becquart, raadslid, die het volgende toelicht. 
Onze fractie werd gecontacteerd door verschillende bezorgde toekomstige huurders of eigenaars van de 
sociale woningen gelegen in de Bruinbeekstraat, een project van de sociale bouwmaatschappij De 
Mandelbeek. Ik richt me tot de gemeentelijke vertegenwoordiger en bij uitbreiding aan de aanwezige 
bestuursleden van De Mandelbeek. 
Wat is de stand van zaken betreffende Fase I? In 2012 was er opleverbelofte in 2014, in maart 2015 werden 
geïnteresseerden geïnformeerd dat de opleverdatum vermoedelijk zou plaatsvinden in de zomer van 2015. 
Later in 2015 werd die datum al verschoven naar januari 2016. Op 6 januari 2016 werd iedereen opnieuw 
schriftelijk ingelicht dat er blijkbaar problemen waren met riolering en aanleg van opritten waardoor de 
opleverdatum opnieuw onder groot voorbehoud werd opgeschoven naar mei 2016. Een week later kwam de 
aap uit de mouw, opnieuw schriftelijk, een faillissement van de aannemer en de opleverdatum werd 
verlengd met onbepaalde tijd. Voor de toekomstige bewoners met eventueel lopende huuropzegtermijnen 
voor hun huidige woonsten is dit dossier een ware nachtmerrie. Graag hadden we verduidelijking wanneer 
deze huizen, die trouwens zo goed als af zijn, kunnen betrokken worden. 
Daarnaast hadden we ook graag informatie ontvangen betreffende Fase II en III, en dit vooral in het kader 
van het sociaal objectief van onze gemeente. 
Graag had ik op deze 2 vragen een update ontvangen van het college en de hier aanwezige bestuursleden 
van de Mandelbeek. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, schepen, die het volgende 
antwoordt. 
Eerst en vooral kan ik u alleen maar bijtreden in uw bezorgdheid. Het is een verhaal dat al een heel eind 
aansleept. Ook ikzelf wordt vaak aangesproken door toekomstige huurders. Het gaat hier over 19 mensen 
die al een huurwoning toegewezen kregen. Gelukkig heeft er nog niemand problemen gehad door een 
opzegging van de huidige woonst. De 10 koopwoningen, voor alle duidelijkheid, zijn nog niet toegewezen. 
Maar ook daar is het belangrijk dat ze snel afgewerkt kunnen worden. Binnen de raad van bestuur van De 
Mandelbeek volg ik de situatie uiteraard van dichtbij op en ik heb ook afgesproken met de voorzitter dat hij 
mij op de hoogte houdt van alle evoluties. 



Ondertussen heeft De Mandelbeek een grondige inspectie van de woningen gedaan met als doel oplijsten 
welke werken nog moeten gebeuren. Ook het financiële plaatje werd ondertussen in kaart gebracht. Volgens 
de laatste info, waarover ik beschik, is men momenteel aan het praten met de curator om alles 
administratief te regelen en de werken zo snel mogelijk op te starten. Ik ga mij niet vastpinnen op een 
datum, de toekomstige huurders kregen al te vaak een andere datum te horen. Dat is trouwens ook een 
communicatie die vanuit de Mandelbeek moet gebeuren. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat, 
zodra er meer zekerheid is op een einddatum, deze door de maatschappij zal worden gecommuniceerd. 
De heer Jan Defreyne, raadslid en bestuurder bij de Mandelbeek, vult het volgende aan. 
Voor het afwerken van de woning zal wellicht een nieuwe openbare aanbesteding georganiseerd moeten 
worden. Eind deze maand zal daar duidelijkheid over zijn. In voorkomend geval mag de start van de 
afwerkingswerken worden verwacht na het bouwverlof. 
De heer Voorzitter geeft opnieuw het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, schepen, die het volgende 
antwoordt. 
Wat de toekomstige ontwikkeling van de site betreft kan ik u, vanuit de kant van de gemeente, het volgende 
vertellen. 
In de overeenkomst die de gemeente met de Mandelbeek sloot in het kader van het behalen van het BSO 
(gemeenteraad 18 maart 2014) werd afgesproken dat er een inrichtingsplan opgemaakt zou worden voor 1 
januari 2017. Diensthoofd stedenbouw Frank Benoit heeft hiervoor nog in 2014 een eerste aanzet gegeven. 
Dit werd overgemaakt aan De Mandelbeek en de VMSW. Ondanks mijn vele vragen op de raad van bestuur 
van de Mandelbeek en op het lokaal woonoverleg blijft het hier opvallend stil over. 
In afwachting van de verdere ontwikkeling heb ik vrijdag op het LWO het voorstel gedaan om alvast een 
speelplein te voorzien aan de kant van de huidige ontwikkeling. Op dit moment wonen er al heel wat 
mensen en hopelijk volgens snel de 29 nieuwe woningen. Met openbaar groen en een speelplein moeten we 
dus zeker niet wachten tot de overige 5 hectaren bebouwd zijn. Daarnaast stelde ik ook de vraag of er op 
korte termijn een fietsdoorsteek zou kunnen komen. 
De heer Jan Defreyne, raadslid en bestuurder bij de Mandelbeek, vult het volgende aan. 
Over de toekomstige ontwikkelingen kan geen nieuwe info wordt gegeven, behalve dat het project van de 
Mandelbeek niet werd weerhouden voor een versnelde subsidie, zoals oorspronkelijk gehoopt in het kader 
van de al vermelde overeenkomst. De Vlaamse overheid heeft andere projecten die ondertussen al verder 
stonden voorgenomen. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad stelt mevrouw Els Leysen, 
raadslid, volgende vraag. Het wachtbekken dat in de oksel ligt van de Bollewerpstraat en de Ringlaan dient 
nodig geruimd. Blijkbaar zou de situatie er nu voor zorgen dat de afwatering van woningen in de 
Meulebekestraat hierdoor wordt belemmerd. 
De heer Wilfried Vanacker, schepen, antwoordt hierop dat het probleem al bij de gemeente werd gemeld en 
al werd onderzocht. In eerste instantie ligt de bevoegdheid over het wachtbekken bij AWV, de 
wegbeheerder van de Ringlaan, die voor de ruiming moet instaan. Na onderzoek zou de toeslibbing van het 
wachtbekken veroorzaakt kunnen zijn door de verzanding van het grote wachtbekken op de Meusbroekbeek 
achter terrein 4 van het sportstadium. Samen met de provincie West-Vlaanderen, inmiddels bevoegd voor 
het onderhoud van de Meusbroekbeek, wordt gekeken om het grote wachtbekken te ruimen. Aan AWV zal 
worden gevraagd de nodige maatregelen te nemen voor het kleine wachtbekken. 
 
De zitting werd afgerond om 21.05 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 



 


