
Zitting Gemeenteraad van 22 april 2008 

 
AANWEZIG: 

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

 

 

OPENBARE ZITTING 

 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien geen opmerkingen op het verslag worden geformuleerd, wordt het verslag goedgekeurd. 
 
De heer Georges BARBARY, raadslid, vraagt de intrekking van punt 12 van de vorige zitting gelet 
op het feit dat vandaag een beslissing tot intrekking wordt voorgesteld waar onder meer naar 
wordt verwezen in voormeld punt. 
De Voorzitter verwijst de bespreking hiervan naar de besloten zitting aangezien dit punt 
geagendeerd staat in de besloten zitting. 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   IVIO – Algemene vergadering van 19 mei 2008 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van IVIO; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 
maart 2008 om deel te nemen aan de algemene vergadering van IVIO van 19 mei 2008; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2007; 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-Revisor; 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2007; 
4. Winstverdeling; 
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor voor het boekjaar 2007. 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 19 mei 2008 
goed. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van IVIO van 19 mei 2008 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van IVIO van 19 mei 2008 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 



    2   WVI – Algemene vergadering van 23 mei 2008 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 21 
maart 2008 om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI van 23 mei 2008; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2007; 
2. Verslag van de Raad van Bestuur; 
3. Verslag van de Commissaris-Revisor; 
4. Jaarrekeningen 2007; 
5. Kwijting aan de bestuurders en Commissaris-Revisor; 
6. Mededeling 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van WVI van 23 mei 2008. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van WVI van 23 mei 2008 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van WVI van 23 mei 2008 goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken organisatie. 

 

FINANCIËN 

    3   Aanpassing reglementen op de huisvuilbelasting en op de algemene milieubelasting 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2007 houdende 

goedkeuring van het huisvuilbelastingsreglement voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010; 

Overwegende dat de huisvuilbelasting een financierende heffing is waarmee de vaste 
kosten van het afvalbeheer van de gemeente Ingelmunster, toevertrouwd aan het 
opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband IVIO, worden betaald; 

Overwegende dat volgende kosten als vaste kosten van het afvalbeheer worden 
beschouwd: 

• De ophaling en overslag van huis- en grofvuil, papier en karton, PMD en groefafval, 
glasbollen (bedrijfstak I IVIO) 

• De milieu- en recyclageparken (bedrijfstak II IVIO) 
• De algemene overhead bij IVIO (bedrijfstak IV IVIO); 

Overwegende dat de variabele kosten van het afvalbeheer van de gemeente 
Ingelmunster, eveneens via IVIO, gedeeltelijk worden gefinancierd volgens het principe ‘de 
vervuiler betaalt’; 

Overwegende dat als variabele kosten van het afvalbeheer worden beschouwd de 
transport- en verwerkingskost van de verscheidene afvalfracties (bedrijfstak III IVIO); 

Overwegende dat deze kosten vanaf 2008 met de verhoging van 1,25 naar 1,50 euro, 
voor 88% zullen worden gedragen door de retributie op de afvalzakken en voor de rest bijgepast 
zal worden uit de algemene middelen; 

Overwegende dat dit dekkingspercentage voor de prijs van de restafvalzak werd 
verhoogd veel lager lag; 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2007 houdende 
goedkeuring van de algemene milieubelasting voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010; 

Overwegende dat de algemene milieubelasting een financierende heffing is waarmee 
gedeeltelijk de kosten voor het milieubeheer te Ingelmunster worden gefinancierd; 

Overwegende dat volgende kosten als kosten voor het milieubeheer worden 
beschouwd: 

• Premies en subsidies 
• Toelage milieuraad 
• Toelage Kringloopcentrum 
• Bermbeheer 
• Realiseren milieubeleidsplan 
• Personeelskost (milieu-ambtenaar, duurzaamheidsambtenaar); 

Overwegende dat beide belastingen oorspronkelijk ingevoerd werden met een duidelijk 
verschillende finaliteit, doch na verloop van tijd meer en meer zijn gaan convergeren; 

Overwegende dat met de invoering van de dure zak (principe ‘de vervuiler betaalt’) de 
kostenposten van het afval- en het milieubeheer, beleidsmatig gezien, nog moeilijk 
onderscheidbaar zijn, waardoor het samenvoegen van deze belastingen aangewezen is; 

Overwegende dat de samenvoeging zorgt voor administratieve vereenvoudiging, 
waardoor slechts 1 kohier opgesteld dient te worden; 

Overwegende dat met de samenvoeging geen verhoging gemoeid is voor de burger; 

Overwegende dat nog geen kohier werd samengesteld, noch voor de ene, noch voor 
de andere belasting; 

Overwegende dat dit punt niet goedgekeurd wordt door de fracties van De Brug, het 
Vlaams Belang en de SP.a; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen 

artikel 1: De huisvuilbelasting (artikelnummer 040/363-03), ingesteld per beslissing van 18 
december 2007 voor 2008, 2009 en 2010 op 66 euro per gezin, wordt afgeschaft. 

artikel 2: Artikel 5 van de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2007 houdende 
goedkeuring van de algemene milieubelasting voor de dienstjaren 2008, 2009 en 
2010 wordt aangepast als volgt: “De belasting wordt per woning en/of 
woongelegenheid vastgesteld op 97,00 euro voor het dienstjaar 2008, 2009 en 
2010.’ 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

    4   Goedkeuring akte van overdracht van onroerende goederen, zonder beding van 
prijs, jegens de NV Imota, met het oog op de inlijving van de Schrijnwerkersstraat in de 
openbare wegenis 

De Raad, 
Overwegende dat ingevolge het uitvoeren van de verkaveling Schrijnwerkersstraat, 

het noodzakelijk is dat de gronden van de wegenis en de erop uitgevoerde uitrustingen 
overgedragen worden aan het gemeentebestuur; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk met het oog op 
het opnemen van de Schrijnwerkersstraat in de openbare wegenis; 

Gelet op het ontwerp van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door dhr Dirk Bonneure, landmeter-expert te 
Tielt op 16 januari 2007; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: De inneming jegens de NV Imota, gelegen Schrijnwerkersstraat, kadastraal bekend 
sectie D nummer 203 C met een oppervlakte van 32 a 46 ca (volgens kadaster 35 a 
40 ca), zonder beding van prijs, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De aankoop wordt van openbaar nut verklaard, voor opname van de 
Schrijnwerkersstraat in de openbare wegenis. 

 
    5   Project Speelbos - Aanvraag tegemoetkoming voor verwerving gronden in 
uitvoering van grond- en pandenbeleid – principiële beslissing tot verdere verwerving 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening; 

Gelet op het ministerieel besluit van 12 maart 2007 houdende goedkeuring van het 
bijzonder plan van aanleg ‘Gentstraat-Oost’. Dat de Minister in zijn besluit overigens uitdrukkelijk 
aanhaalt dat een speelbos op deze plek past binnen de visie op het regionaalstedelijk gebied 
Roeselare; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 houdende de 
tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor maatregelen in het kader van het grond- en 
pandenbeleid; 

Overwegende dat dit besluit bepaalt dat er een tegemoetkoming van 50% kan 
aangevraagd worden voor verwerving van gronden voor werkzaamheden betreffende de uitbreiding 
en/of kwalitatieve verbetering van de groenvoorziening, of de verbetering van de woonomgeving. 
Dat de verwerving van gronden voor de aanleg van een speelbos aldus zeker binnen dit 
subsidiebesluit kan kaderen; 

Overwegende dat het aldus aangewezen is een tegemoetkoming van 50 % op de 
verwervingskosten aan te vragen; 

Overwegende dat in het kader van dit laatste besluit tot 1 maart 2008 een aanvraag 
voor tegemoetkoming voor de verwerving van gronden kon ingediend worden; 

Overwegende dat de aanvraag door de gemeente tijdig werd ingediend, doch dat om 
over een volledig dossier te beschikken hierover een beslissing van de gemeenteraad moet 
genomen worden; 

Overwegende dat het bijzonder plan van aanleg ‘Gentstraat-Oost’ een 
onteigeningsplan en onteigeningsmachtiging omvat waarmee de gronden kunnen verworven 
worden om de aanleg van een speelbos mogelijk te maken; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2006 waarbij reeds een 
deel van deze gronden werd verworven. Dat hieruit uitdrukkelijk de intentie van het bestuur blijkt 
om de gronden zoals voorzien in het onteigeningsplan te verwerven; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 
februari 2008; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: In uitvoering van het bijzonder plan van aanleg ’Gentstraat-Oost’ verder te gaan 
met de verwerving van de gronden zoals voorzien in het onteigeningsplan. 

artikel 2: Een aanvraagdossier voor de tegemoetkoming van 50 % voor de verwerving van de 
gronden voor het project speelbos in het kader van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 juli 1996 houdende de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest 
voor maatregelen in het kader van het grond-en pandenbeleid aan te vragen. 

 

LEEFMILIEU 

    6   Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van 
buiten gebruik gestelde stookolietanks 

De Raad, 



 

 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarig beleidsplan 2007-2012 door de 
gemeenteraad in zitting van 29 januari 2008, meerbepaald SP2 – Goed wonen in Ingelmunster; 

Gelet op artikel 186 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het advies van de minaraad verleend tijdens de Algemene Vergadering van 
26 februari 2008; 

Overwegende dat private personen voor 1 juni 1995 niet wettelijk verplicht waren om 
buiten gebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en vervolgens te verwijderen of op te 
vullen met een inert materiaal; 

Overwegende dat er zich wellicht nog heel wat stookolietanks, vervuild met stookolie 
of stookolieresten bij private woningen bevinden; dat deze tanks vroeg of laat zullen doorroesten 
waardoor stookolie in de bodem of het grondwater terecht kan komen; 

Overwegende dat de inwoners van de gemeente daarom moeten aangemoedigd 
worden om deze tanks buiten gebruik te stellen conform de wettelijke vereisten; 

Overwegende dat ook een aantal inwoners hun stookolietank wel volgens de wettelijke 
vereisten buiten gebruik hebben gesteld; dat het fair is dat deze inwoners hiervoor alsnog een 
vergoeding krijgen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Met ingang van 1 januari 2008 wordt het verwijderen of opvullen van een buiten 
gebruik gestelde stookolietank overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement 
financieel aangemoedigd. 

artikel 2: Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 

a. De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op grondgebied van de 
gemeente Ingelmunster. 

b. De stookolietank behoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat 
hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt. 

c. De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De 
maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 l. 

d. Het verwijderen omvat: 

Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de 
bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en 
het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot 
opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met 
zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal; 

e. Het verwijderen of opvullen gebeurt of gebeurde onder toezicht van een erkend 
technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne 

artikel 3: Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie dienen de volgende stukken te 
worden voorgelegd door de aanvrager: 

■ Een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus, zoals 
bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, die 
het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank. 

■ Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin 
deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of 
opgevuld overeenkomstig art. 6.5.5.5 van het besluit van de Vlaamse regering 
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne. 



 

 

■ Het in art. 21 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en 
het beheer van afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van 
afvalstoffen. 

■ De factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft. 

artikel 4: Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten worden de volgende 
subsidies verleend: 

■ De subsidie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde 
stookolietank bedraagt 200,00 euro indien de stookolietank is ingegraven in 
volle grond of is geplaatst in een groeve. Het bedrag van de subsidie is 
onafhankelijk van de werkelijke kostprijs voor het verwijderen en kan slechts 
één maal per woning worden toegekend. 

■ De subsidie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde 
stookolietank bedraagt 150,00 euro indien de stookolietank bovengronds of in 
een kelder is geplaatst. Het bedrag van de subsidie is onafhankelijk van de 
werkelijke kostprijs voor het verwijderen en kan slechts één maal per woning 
worden toegekend. 

artikel 5: De bevoegde gemeentelijke ambtenaar kan ter plaatse een controle uitvoeren. 
Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt, zal er 
geen subsidie worden uitbetaald. 

artikel 6: Als overgangsmaatregel wordt de subsidie eveneens uitbetaald met terugwerkende 
kracht voor de particuliere stookolietanks die conform de bepalingen van dit 
reglement werden verwijderd of opgevuld sedert 1 juni 1995 en waarvoor de 
vereiste bewijsstukken kunnen voorgelegd worden. Deze overgangsmaatregel geldt 
tot 31 december 2008. 

 
    7   Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de Vlaamse 
Overheid en de gemeente – Intekening jaar 2008 

De Raad, 
Gelet op de goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 

door de Vlaamse Regering op 21 december 2007; 

Gelet op de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 in bijlage; 

Gelet op het ondertekeningsformulier in bijlage; overwegende dat dit formulier 
aangeeft welke onderdelen de gemeente wenst uit te voeren; dat dit formulier jaarlijks dient 
ingediend te worden; 

Gelet op de Projectaanvraag Speelbos in bijlage; 

Gelet op het advies van de minaraad, verleend tijdens de Algemene Vergadering van 
26 februari 2008; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente Ingelmunster en 
het Vlaamse Gewest wordt ondertekend voor de werkingsjaren 2008-2013 via 
bijgevoegd ondertekeningsformulier, meer bepaald voor de basis. 

artikel 2: Voor het werkingsjaar 2008 wordt volgend project ingediend: 

Thema natuur – Project Speelbos 

2° Inrichting ten behoeve van natuur, bos, groen of landschap. 

6° Speelbos. 
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BIJLAGE BIJ THEMA NATUUR – Gemeenten 
Projectaanvraag 

 
Samenwerkingsovereenkomst 2008- 2013 

 
 

 
 
1. ADMINISTRATIEF LUIK 
 
1.1 Gegevens m.b.t. de aanvrager (aanvrager= trekker van het project) 

1.1.1 Naam aanvrager Gemeentebestuur Ingelmunster 
1.1.2 Adres  
 

Oostrozebekestraat 4 
8770 Ingelmunster 

1.1.3 rekeningnummer (indien aanvra-
ger geen gemeente of provincie is) 

091-0002217-15 

 
1.2 Gegevens van de projectverantwoordelijke en/of de contactpersoon 

1.2.1 Administratieve verantwoordelijke 
      1.2.1.1 Naam 
      1.2.1.2 Telefoonnummer 
      1.2.1.3 Faxnummer 
      1.2.1.4 e-mailadres 

 
Patricia Ryelandt 
051/33 74 32 
051/31 82 83 
Patricia.ryelandt@ingelmunster.be 

1.2.2 Inhoudelijke verantwoordelijke 
      1.2.1.1 Naam 
      1.2.1.2 Telefoonnummer 
      1.2.1.3 Faxnummer 
      1.2.1.4 e-mailadres 

 
Francis Fraeyman 
051/33 74 35 
051/31 82 83 
Francis.fraeyman@ingelmunster.be 

 
1.3 Algemene gegevens aanvraag 

1.3.1 Datum van aanvraag 22 april 2008 
1.3.2 Titel project 
 

Speelbos 

 
1.4 Algemene gegevens m.b.t. het project 

1.4.1 Betreft het een aanvraag voor de 
projectindiener zelf of voor een sa-
menwerkingsverband? 
 
 
 

Stip aan: 
 

x Het betreft een aanvraag voor de projectaanvrager zelf 
(ga naar 1.4.3). 

○ Het betreft een aanvraag voor een samenwerkingsver-
band.(ga naar 1.4.2) 
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1.4.2 Samenwerkingsverband 
 
(Voeg een gehandtekende engage-
mentsverklaring toe waarin een duide-
lijke taakverdeling werd opgenomen.) 

o Naam partner(s):  
 

1.4.3 Looptijd project 
 
Opm. 
Subsidieaanvragen voor projecten wor-
den ingediend tussen 01/05/’08 en 
1/01/’13 
 
Het project moet binnen een termijn 
van 3 jaar na de kennisgeving van de 
goedkeuring van de subsidieaanvraag 
door de minister worden uitgevoerd. De 
uitvoeringstermijn kan met maximaal 2 
jaar worden verlengd. 

Startdatum project: voorjaar 2008 
 
Verwacht jaar van afronding van het project: 

o 2008 
× 2009 
o 2010 
o 2011 
o 2012 
o 2013 
o 2014 
o 2015 
o 2016 
o 2017 
o 2018 

 
 
1.5 Advies (Hier mag een link naar het advies en de goedkeuring worden opgenomen op voorwaarde 
dat de informatie lang genoeg beschikbaar is.) 
 
 
Advies gemeentelijke milieuraad op: 26/02/2008 
 
Goedkeuring project (inclusief financieringsplan) door gemeenteraad of schepencollege op: 
GR  22/04/2008 
Advies lokale opvolgingscommissie op: .. /  … /  … 
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2. BESCHRIJVING PROJECT 
 
2.1 Type project (Stip aan onder welke categorie het project kan geplaatst worden.) 
 

o aankoop gronden voor behoud of aanleg van natuur, bos of park 
× inrichting ten behoeve van natuur, bos, groen of landschap 
o soortbescherming 
o Harmonisch Park-en Groenbeheerplan 
o bermbeheerplan 
× speelbossen 
o integrale toegankelijkheid 
o subsidiereglement groendaken 
o aanleg van een groendak op gebouw in beheer of eigendom van gemeente 
o ander: 

 
 
 
2.2 Doelstelling van het project  

 
2.2.1. Wat houdt de actie in? Verwijs, indien mogelijk, naar concrete onderdelen van bestaande (en 
nog actuele) plannen zoals het MBP, deelbekkenbeheersplan, G.N.O.P., pesticidenreductieplan, MJP, 
enz. 
 
De actie voorziet de aanleg van groene natuurlijke speelruimte, namelijk een speelbos, die vlot en 
veilig bereikbaar is voor het grootste deel van de kinderen en jongeren van de gemeente. 
De actie speelbos voorziet zowel de inrichting van het terrein naar bescherming en verhoging van de 
natuurwaarden en de inrichting als speelbos. 
 
De actie “aanleg van een speelbos” was opgenomen in het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 en in 
het milieubeleidsplan 2005-2007 (strategisch project 3: speelbos). 
In de MJP’s 2005, 2006 en 2007 is de voortgang van de voorbereidende activiteiten opgenomen: op-
maak BPA met onteigeningsplan, onderhandelingen met grondeigenaars, oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek, ontwerp inrichtingsplan. 
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2.2.2 Waarom wordt de actie uitgevoerd? Geef verantwoording voor de geplande werken/acties. 
Schets hiervoor de gemeentelijke beleidsvisie op korte en lange termijn waarin het project kadert. 
Verwijs, indien mogelijk, naar concrete onderdelen van bestaande (en nog actuele) plannen zoals het 
MBP, deelbekkenbeheersplan, G.N.O.P., pesticidenreductieplan, MJP, enz. Beschrijf de huidige situa-
tie (huidig gebruik, functie, knelpunten) en de einddoelstelling (gewenst resultaat via de geplande wer-
ken/acties). Hoe zal de actie tegemoet komen aan de eventuele knelpunten? Indien het dezelfde ver-
wijzingen als bij 2.2.1 betreft, kan naar 2.2.1 verwezen worden.  
 
Beleidsvisie 
De bebossingsindex in Ingelmunster is heel laag, namelijk 1,5% en bij de jeugd is er een grote behoef-
te aan natuurlijk speelterrein. De gemeente heeft dan ook al heel wat jaren de intentie om een speel-
bos aan te leggen, doch er kon niet onmiddellijk een geschikte locatie gevonden worden. Vereiste was 
een centrale locatie die vlot en veilig bereikbaar is voor het mereldeel van de kinderen en jongeren. 
Uiteindelijk werd een geschikte locatie gevonden en kon gestart worden met de voorbereidingen voor 
de verwerving van de grond en de aanleg van een speelbos. 
De actie “aanleg van een speelbos” was opgenomen in het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 en in 
het milieubeleidsplan 2005-2007. 
In 2005 werd het gestart met de opmaak van het BPA Gentstraat-oost zodat de betrokken percelen de 
bestemming speelbos kregen. Aan het BPA werd een onteigeningsplan gekoppeld voor de betrokken 
percelen. 
 
Het terrein ligt langs de zuidelijke oever (Jaagpad) van het kanaal Roeselare-Leie. In het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) is het kanaal Roeselare-Leie geselecteerd als 
bovenlokale natte ecologische infrastructuur. Het kanaal Roeselare-Leie ligt in de Mandelvallei. In 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de Mandelvallei geselecteerd als lokale ecologische 
infrastuur die binnen de gemeente drager is van de belangrijkste natuurelementen (Natuurreservaat 
Mandelhoek, groenzone bij de OCMW serviceflats (project 2004), ’t Spoorwegdomein (in beheer van 
Natuurpunt De Buizerd vzw), kasteelpark, kikkerpaaiplaats (in beheer van Natuurpunt De Buizerd vzw) 
en het naastliggende terrein dat eigendom is van ANB). In het PRS-WV is de Mandelvallei afgebakend 
als hypothetische natuuraandachtszone. 
 
In westelijke richting wordt het terrein begrensd door de Ringweg (N50) en in oostelijke richting door 
de woonwijk “Vlaswijk”. Het speelterrein van de Vlaswijk sluit aan op de zone voor speelbos. In het 
zuiden grenst het terrein aan een kleine ambachtelijke zone. 
Het terrein ligt aan de buitenrand van de woonkern van de gemeente maar sluit er direct op aan. 
Het Jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie loopt in oost-west richting door het centrum van de ge-
meente en maakt deel uit van het provinciaal fietsroutenetwerk. Vanuit het centrum en het station van 
Ingelmunster is de locatie voor het speelbos dus via de fiets- en wandelvoorzieningen langs het kanaal 
vlot bereikbaar. Er is een fiets- en voetgangersbrug aanwezig over het kanaal die zich situeert tussen 
de brug in het centrum van de gemeente en de Ringbrug. 
Het gebied ligt op wandelafstand van de verschillende locaties waar jeugdbewegingen gehuisvest zijn 
en is door de aanwezige fiets- en wandelvoorzieningen langs het kanaal relatief veilig te bereiken. 
 
Huidige situatie 
Het grootste deel van het terrein is als landbouwgrond in gebruik, deels akkerland en deels weiland. 
Op het terrein is een klein bosje met poel of wal aanwezig en een paar bomenrijen. 
Het bosje wordt volgens de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch zeer waardevol 
(nitrofiel alluviaal elzenbos), de rest van het terrein is aangeduid als akkers op leembodem en cultuur-
graslanden. 
 
Een deel van het terrein is verontreinigd en is opgenomen in het register van de verontreinigde gron-
den. Hierdoor was de opmaak van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek nodig. 
 
Einddoelstelling 
Het project voorziet de aanleg van een speelbos dat bestaat uit 2 zones, namelijk een actieve boszo-
ne en een passieve boszone. 
De passieve boszone situeert zich op de verontreinigde percelen en paalt aan de woonwijk. In de pas-
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sieve boszone wordt een dichte beplanting voorzien.  
In de actieve boszone is de beplanting minder dicht. In deze zone worden taluds, tunnels, holle wegen, 
droge en natte grachten, open ruimtes en speelweides voorzien. 
Aan de hoofdtoegang, die te bereiken is via het jaagpad langs het kanaal, is een verzamelplaats voor-
zien met een sneukelhaag en fruitbomen. De verschillende zones zijn via verschillende graspaden met 
elkaar verbonden. In het speelbos zijn zo verschillende spelmogelijkheden aanwezig zonder dat er 
echte speeltoestellen aanwezig zijn.  
 
Het bestaande bosje, waterpartij en bomenrijen blijven behouden. Doordat het bestaande bosje vrij 
waardevol is wordt het afgeschermd van de speelboszone door de aanleg van een schermzone en de 
uitbreiding van de wal zodat het bestaande bosje een afgesloten eiland vormt. 
 
De verontreinigde percelen zullen ongeveer 20 cm afgegraven worden. Dan wordt er een geodoek 
(soort waarschuwingsdoek) geplaatst en hierop wordt een leeflaag van 50 cm aarde aangebracht. Het 
beschrijvend bodemonderzoek met saneringsvoorstel werd door de OVAM conform verklaard. 
 
 
 
 
2.2.3. Hoe schat u het innovatief karakter van het project in (indien relevant)? 

 
Het project is innovatief door het feit dat het terzelfdertijd instaat voor het behoud en de bescherming 
van de bestaande waardevolle natuur (bosje met wal) en een speelboszone voorziet met actieve re-
creatie. Daarbij wordt geprobeerd om de beide functies in harmonie met elkaar te laten ontwikkelen, 
zonder dat ze storend op elkaar inwerken. 
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2.3 Themaspecifieke criteria 
 
 

- locatie (adres en/of toponiem): Omgeving Vlaswijk 
Terrein gelegen tussen het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie, de Vlaswijk, de Gentstraat 
en de Ringweg (N50). 
 
- kadastergegevens (exacte en volledige gegevens, opgedeeld per perceel indien het een aan-
koop betreft, bvb: gemeente, 1e afd, Sie A, nr 100a, opp 10a) 
 

(Deel)gemeente Afdeling Sectie Perceelnummer Oppervlakte (m2) 
Ingelmunster 1 C 621 719
Ingelmunster 1 C 631 R 13.331
Ingelmunster 1 C 633 1.961
Ingelmunster 1 C 634 A 1.190
Ingelmunster 1 C 635 482
Ingelmunster 1 C 636 A 1.508
Ingelmunster 1 C 637 A 4.560
Ingelmunster 1 C 642 C 3 4.039
Ingelmunster 1 C 642 K 2 5.157
Ingelmunster 1 C 631 B 2.920
Ingelmunster 1 C 632 C 7.135
Ingelmunster 1 C 630 A 840
Ingelmunster 1 C 629 G 4.453

 
- bestemming Gewestplan: agrarisch gebied 

 
- Is het gebied beschermd als: 

o VEN; 
o Vogel- of Habitatrichtlijngebied; 
o erkend natuurreservaat; 
o erkend bosreservaat; 
× bepaalde groene bestemming volgens APA/BPA/GRUP; 
× andere: 

 
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
In het structuurplan van de gemeente dat op 19 april 2007 door de Bestendige Deputatie werd goed-
gekeurd staat onder de gewenste recreatieve structuur (zie bijlage) de aanleg van een speelbos be-
schreven. Om te komen tot de huidige locatie werd rekening gehouden met volgende criteria: 
• De site dient aan te takken op het kanaal als structurerend element voor toerisme en recreatie. 

Op de onderstaande kaart uit het richtinggevend gedeelte ziet u hoe het speelbos kadert bin-
nen de ontwikkelingen langs het Kanaal Roeselare-Leie; 
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De site dient makkelijk bereikbaar te zijn voor de aanwezige jeugdverenigingen, en dient ten op zichte 

van hun lokalen voor allen zo centraal mogelijk te liggen, 
• Potentieel voor de site om de kern van Ingelmunster ruimtelijk te versterken, 
• Geen structurele open agrarische ruimte innemen, 
• Ontsluitbaarheid via het jaagpad als toeristisch recreatief lijnelement en als belangrijke trage 

weg binnen de gemeente, 
• Voldoende aaneensluitende ruimte om spelmogelijkheid te creëren (minimum 4ha), 
• Bijdragen aan de natuurlijke en landschappelijke structuur van de kern. 
 

 
Bijzonder plan van aanleg Gentstraat-Oost 
In de memorie van toelichting bij het bijzonder plan van aanleg staat beschreven welke concepten 
voorop staan bij het uitbouwen van dit speelbos: 
Maximale verwevenheid van speelbos met directe en ruime omgeving  
Teneinde het speelbos te verweven met zijn omgeving, en geen geïsoleerd object te bekomen, worden 
diverse doorsteken naar bestaande structuren van assen voor traag verkeer of recreatie gemaakt :  

• Aantakking op het jaagpad langs het kanaal, die dienst doet als verbindende recreatieve route, 
zodat het speelbos opgenomen wordt in de groene structuur tussen Izegem en Ingelmunster 
langs het kanaal. Het speelbos is zo voor de zwakke weggebruiker of jeugdgroepen op een vei-
lige manier te bereiken.  

• Aantakking op de sociale verkaveling “de Vlaswijk”  
De wijk heeft een aantal doorsteken voor traag verkeer die de diverse pijpenkoppen met elkaar 
verbinden. Eén ervan kan doorgetrokken worden in het speelbos, zodat dit laatsteverbonden 
wordt met de wijk. Zo laad het speelbos ook op microniveau het stedelijk weefsel op met groen. 

• Aantakking op het bestaande speelplein  
Recreatie, ontspanning en ravotten staan centraal voor het speelbos. Een link met het bestaan-
de speelterrein op de Vlaswijk kan een meerwaarde betekenen voor beide.  

Behoud bestaand kleine landschapselement  
Het bestaande kleine landschapselement, bestaande uit een poel en begeleidend groen, dient geïnte-
greerd te worden in het totale concept van het speelbos.  
Behoud bestaande hellingsgradiënt  
De bestaande hellingsgradiënt ,een karakteristiek van dit terrein, dient te worden behouden en als 
structurerend element in de inrichting van het speelbos te worden aangegrepen.  
Ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouwbedrijfsgebouwen in richting van jeugdinfrastructuur 
De bestaande landbouwzetel, op heden niet langer in agrarisch gebruik, krijgt ontwikkelingsmogelijk 
voor jeugdinfrastructuur, gezien zijn ligging langs het jaagpad (een bovenlokale recreatieve fietsroute) 
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en zijn ligging in het speelbos. Jeugdkampen en dergelijke zouden hier kunnen doorgaan. 
Een integrale versie van het BPA vindt u in bijlage.  
  
Op 12 maart 2007 heeft Minster Van Mechelen het BPA Gentstraat-Oost op het grondgebied van de 
gemeente Ingelmunster goedgekeurd. In dit bijzonder plan van aanleg is ondermeer de verwerving 
(onteigeningsplan) en inrichting van een speelbos voorzien. In zijn beslissing haalt de Minister aan dat 
‘dit speelbos gelegen is binnen het voorontwerp (thans ontwerp) van afbakening van het regionaalste-
delijk gebied Roeselare en dat het voorzien van een speelbos op deze plek past binnen de visie op het 
regionaalstedelijk gebied, waarin het gebied binnen de hypothese van afbakening deel uitmaakt van 
het concept ‘groene poort oostelijke Mandelvallei’ 

 
 
 
- huidige en toekomstige eigendomssituatie: 

 
De percelen 629 G, 630 A en 632 C werden reeds aangekocht door de gemeente. De andere percelen 
zijn momenteel nog eigendom van een privé persoon maar worden aangekocht door de gemeente. 
 

- huidige en toekomstige verantwoordelijke beheer: 
 
Toekomstig dagelijks beheer en toezicht: gemeente 
Toekomstig bosbeheer: ANB (overeenkomst nog op te stellen) 
 

- relevante omgevingsfactoren (vermeld factoren die direct of indirect een invloed hebben op het 
gebied en/of project): 

 
/ 
 

- Bestaat er voor het gebied/project een studie of plan (bijv. provinciaal, gewestelijk, door regio-
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naal landschap, natuurvereniging, of andere derden zoals studiebureau enz)?  
 

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare 
In het planningsproces dat voorafging aan de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare wordt het speelbos eveneens vermeld 
in de hypothese van gewenste stedelijke groenstructuur: 
 
‘Creëren van groene poorten als overgangszones tussen stedelijk gebied en 
buitengebied in de Mandelvallei 
De Mandelvallei vormt als rijgsnoer van verschillende stedelijke functies in het stedelijk gebied en als 
riviervallei ook een aanknopingspunt om de relatie te leggen met het buitengebied. Net ten westen van 
de R32 en net ten oosten van de N50 liggen twee waardevolle delen van de vallei die als groene poor-
ten voor het stedelijk gebied gaan functioneren.  
Deze poorten leggen een dubbele relatie tussen stedelijk gebied en buitengebied. Ze continueren de 
openruimtestructuur van het buitengebied in het stedelijk gebied via de Mandel. Omgekeerd vormen 
ze een uitvalsbasis van in het stedelijk gebied naar het buitengebied. Dit kan geconcretiseerd worden 
door bijvoorbeeld recreatieve fietsroutes in het buitengebied te laten vertrekken in deze zones. Om de 
koppeling met het stedelijk gebied te maken, sluiten deze routes aan op de langzaam verkeersverbin-
dingen in het stedelijke gebied. 
In de oostelijke groene poort, voorziet de gemeente Ingelmunster de aanleg van een speelbos. Deze 
recreatieve functie sluit onmiddellijk aan bij de kern van Ingelmunster en betekent dus een versterking 
voor dit deel van het stedelijk gebied. (…)’ 

 
- vergunningsplicht: (aard + datum aanvraag) 

 
Stedenbouwkundige vergunning: aangevraagd op 14 december 2007 
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2.4 Geef de betrokkenheid van lokale actoren weer (zowel interne diensten als externe actoren) 
 
 
Voor de opmaak van het inrichtingsplan werd samengewerkt met de Vereniging voor Bos in Vlaande-
ren, het Agentschap voor Natuur en Bos, de jeugdraad en de minaraad. 
Er werd een interne ambtelijke werkgroep opgericht en een lokale stuurgroep speelbos. 
 
Samenstelling ambtelijke werkgroep: 
- Yves Vercruysse, schepen jeugd 
- Marcel Dendauw, schepen milieu 
- Francis Fraeyman, diensthoofd openbare werken 
- Frank Benoit, diensthoofd grondgebied 
- Patricia Ryelandt, milieuambtenaar 
- Ilse Holvoet, jeugdconsulent 
- Mathieu Foré, lokale boswachter 
- afgevaardigde van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen 
- de ontwerper 
 
 
Lokale stuurgroep speelbos: 
De leden van de ambtelijke werkgroep aangevuld met: 
- Davy Claerhout, afgevaardigde jeugdraad 
- n.n., afgevaardigde jeugdraad 
- ir. Mike Van Acoleyen, afgevaardigde minaraad 
- Roland D’Hoore, afgevaardigde minaraad 
 
 
 
2.5 Relatie met andere thema’s (Geef eventueel de relatie met andere thema’s aan) 
 
 
 
 
 
 

 
3. PLANNING EN TIMING UITVOERING (beschrijf per fase alle acties van het project) 
 
 

Actie Timing 
Uitrustingswerken Najaar 2008 
Aanplanting en inrichting Najaar 2008 – voorjaar 2009 
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4. FINANCIEEL LUIK (voeg ook het Excel-bestand toe met het gedetailleerde overzicht van de kos-
ten) 
4.1 Hoeveel bedragen de totale begrote 
kosten? 

289.000 € (uitrustingswerken) waarvan 140.000 € voor de 
sanering van de verontreinigde gronden 
 

4.2 Hoeveel subsidie wordt voor dit 
project aangevraagd? 

Volledige projectenveloppe 
50 % van de kostprijs = 74.545 euro 
 

4.3 Cumulatie met andere toelagen 
gepland? 

○ Nee 
x Ja (Geef in het Excel-bestand aan voor welke kosten 

en bij wie de subsidie is aangevraagd.) 
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5. BIJLAGEN 

 
5.1 Verplichte bijlagen 

× Excel-bestand met gedetailleerde weergave van de kosten 
Document raming van de kosten 

× advies gemeentelijke milieuraad (verplicht, tenzij actie komt uit een actieplan goedgekeurd 
door de minaraad, eventueel via link naar website) 

× goedkeuring gemeenteraad of schepencollege, eventueel via link naar website  
o gehandtekende engagementsverklaring met een duidelijke taakverdeling (verplicht indien het 

om een samenwerkingsverband gaat, zie 1.4.2) 
× topografische kaart 1/10.000 met situering van de actie 
× uittreksel uit de kadastrale legger (verplicht indien het gemeentelijke eigendom betreft of een 

aankoop van gronden) 
o langlopende gebruiksovereenkomst (verplicht indien het eigendom van derden betreft) 
o indien reeds in bezit: documenten ter onderbouwing van begroting/financieringsplan (bijv. be-

stek, offerte, verklaring gemeenteontvanger voor loonkosten eigen personeel) 
o schattingsverslag van de percelen die aangekocht worden (verplicht indien de actie een aan-

koop van gronden betreft) 
o beheerplan (verplicht indien de actie komt uit een beheerplan) 
o langlopende overeenkomst indien beheer uitbesteed wordt aan derden 

Voor het bosbeheer zal op een later tijdstip een overeenkomst met ANB opgemaakt worden. 
× inrichtingsplan (verplicht indien de actie kadert in aankoop, inrichting, soortbescherming, 

speelbos, integrale toegankelijkheid) 
o toegankelijkheidsreglement (verplicht indien de actie de aanleg van een boszone met mede-

functie speelzone betreft) 
Het toegankelijkheidsreglement zal op een later tijdstip opgemaakt worden. Gezien het bos 
nog moet aangelegd worden zal het gebied de eerste jaren niet toegankelijk zijn. 

o het subsidiereglement (verplicht indien de actie een subsidieregeling voor het aanleggen van 
groendaken betreft) 

o dakenplan (verplicht indien de actie het aanleggen van een groendak op gebouw in eigendom 
of beheer van gemeente betreft) 

 
 
5.2 Overige bijlagen 
 

o beleidsplannen, visie waarin de actie kadert 
o andere kaart (en) 
o beheerplan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ONDERWIJS 

    8   Goedkeuring van de vervaldatum bij de aanvraag van verloven en TIVOLI-uren 

De Raad, 
Gelet op de omzendbrief BAO van 30 juni 2005 betreffende Scholengemeenschappen 

Basisonderwijs; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 augustus 1957 houdende coördinatie van de 
wetten op het Lager Onderwijs, zoals ze werden gewijzigd; 

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Scholengemeenschap G-8 van 28 
maart 2007 (art. 4); 

Gelet op het advies van de Schoolraad van 19 maart 2008; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De einddatum ‘1 mei’ wordt goedgekeurd voor het aanvragen van verloven en voor 
het toekennen van TIVOLI-uren. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 31 
maart 2008 

Dorpskernhernieuwing 

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

Op 30 januari 2008 werd een algemene infovergadering gehouden in verband met de 
dorpskernhernieuwing. Ondertussen zijn wij enkele maanden verder en zijn er wellicht reeds heel 
wat stappen gezet. Graag had ik van het schepencollege het volgende vernomen. 
Ten eerste, in de maande februari 2008 was er mogelijkheid voor alle burgers en organisaties om 
hun opmerkingen of suggesties kenbaar te maken met betrekking tot de dorpskernhernieuwing. 
Hoeveel reacties heeft het schepencollege ontvangen en wat waren de belangrijkste suggesties? 
Ten tweede, wat is de stand van het dossier dorpskernhernieuwing op heden? Welke contacten 
werden er reeds gelegd met externe partners? 
Ten derde, is het schepencollege bereid om vanaf heden op elke gemeenteraad een vast 
agendapunt te voegen ‘Kennisname stand van zaken dorpskernhernieuwing’? Op die wijze zou de 
gemeenteraad bestendig geïnformeerd blijven omtrent de evolutie en stand van zaken in het 
dossier. 
Vanzelfsprekend zullen de beslissingen die moeten genomen worden door de gemeenteraad, en die 
voorbereid zullen worden op de stuurgroep, verder het voorwerp uitmaken van aparte 
dagordepunten. 

De Burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

Wat uw drie concrete vragen betreft kunnen wij daarop het volgende antwoorden. 
Na de gemeenteraad van 29 januari, en na de daarop volgende infovergadering van 30 januari 
waarop wij een 300-tal bewoners mochten verwelkomen hebben wij een oproep gedaan om 
suggesties en opmerkingen kenbaar te maken. Naast de mondelinge reacties die we mochten 
ontvangen op 30 januari hebben een 70-tal bewoners en handelaars gereageerd op onze oproep. 
Sommige reacties waren van algemene aard, anderen hadden zeer concrete suggesties met 
betrekking tot één of meer onderdelen van de geplande dorpskernhernieuwing. 
Er werden - zoals in de gemeenteraad van maart 2008 al aangekondigd - een aantal 
voorbereidende contacten gelegd. Er was een overleg met de ontwerpers waarbij het vooral een 
eerste kennismaking betrof en een eerste gedachtewisseling over hoe het project zal aangepakt 
worden. Daarbij werd vooral aandacht gegeven aan het aspect van betrokkenheid van bewoners, 
doelgroepen, enz. Daar kwam ook het idee van de ontwerpers om een klankbordgroep in het leven 
te roepen die de reacties van bewoners en andere betrokkenen zal kanaliseren en begeleiden. 
Er werd overleg gepleegd met het Vlaamse Gewest, afdeling Waterwegen en Zeekanaal, die 



 

 

verantwoordelijk is voor de dossier van de nieuwe centrumbrug. Daar werd vooral de nadruk 
gelegd op het aspect van een veilige brug voor de zwakke weggebruiker, concreet voetgangers en 
fietsers. Eens te meer heeft het Vlaamse gewest bevestigd dat de optie “platte brug” 
onbespreekbaar” is en dat men daar onder geen enkel beding meer wenst op terug te komen. 
Er waren verkennende gesprekken met de Spoorwegen en met de Lijn in verband met de 
mogelijkheden van de stationsomgeving. Een nieuwe fietsstalling wordt gepland, zoals er een 
aantal maanden geleden werd geplaatst te Izegem, waarbij er gestreefd zal worden naar meer 
capaciteit, betere doorzichtigheid waardoor meer sociale controle, voorzien van bekabeling voor 
eventuele camerabewaking, enz. Er wordt dus tegemoet gekomen aan onze zorg, die straks ook 
nog verwoord zal worden in het toegevoegd punt van collega Windels. Verhoging en betegeling van 
de perrons zodat het opstappen gemakkelijker wordt, zeker voor meer bejaarde personen en 
kinderen. De toekomst van het huidige stationsgebouw, rekening houdend met het huidige 
beperkte gebruik ervan door de spoorwegen, wordt onderzocht, alsook de eventuele plaats voor de 
bussen van de Lijn, dichter bij de perrons. 
Het schepencollege zal vanaf heden elke maand een punt aan de dagorde toevoegen “kennisname 
stand van zaken dossier dorpskernhernieuwing” waarin we kunnen rapporteren aan de 
gemeenteraad, en op die wijze de beslissingen voorbereiden die tijdens de komende jaren in dit 
dossier zullen moeten genomen worden. 
Ik kan de raad ook melden dat de stuurgroep “dorpskernhernieuwing” zal vergaderen op dinsdag 6 
mei 2008. De uitnodigingen – ondermeer naar de deelnemer van iedere fractie – werden verleden 
week al verstuurd. 
Wij zullen over de beraadslaging door de stuurgroep van 6 mei rapporteren tijdens de 
gemeenteraad van mei in het punt “kennisname stand van zaken dossier dorpskernhernieuwing”. 

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

 
    2   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Ann Defour, raadslid, bij brief van 31 
maart 2008 

Dossier Trage Wegen 

De Voorzitter geeft het woord aan Ann DEFOUR, raadslid, die het volgende toelicht. 

Tijdens de voorbije jaren werd door het schepencollege – in samenwerking met studenten – een 
inventaris opgemaakt met betrekking tot de trage wegen in de gemeente. 
Graag had ik van het schepencollege het volgende vernomen. 
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot deze inventaris? 
Wat zijn de intenties van het schepencollege in dit dossier? 
Zal er een overleg worden georganiseerd met de geïnteresseerden in dit dossier? Ik denk hierbij 
aan de land- en tuinbouwers, aan de mountainbikers, aan de wandelclubs, aan de socio-culturele 
verenigingen, enz. 
Hoe zal de gemeenteraad actief betrokken worden in dit dossier? 

De Voorzitter geeft het woord aan Eric D’Hoop, schepen, die het volgende antwoordt. 

Vooreerst wil ik volgende zaken onder de aandacht van de raad brengen met betrekking tot het 
dossier TRAGE WEGEN. De atlas van de buurtwegen werd goedgekeurd door de Bestendige 
Deputatie op 30 juli 1846, dit is 162 jaren geleden. De mobiliteit was toen nog volledig anders 
georganiseerd en beperkte zich vooral tot verplaatsingen te voet, en later per fiets. Verplaatsingen 
naar het dorpscentrum, de kerk en de school en tussen de kerken van de gemeenten. Het spreekt 
voor zich dat sinds de opmaak van deze atlas in 1846 de mobiliteit en de verplaatsingsbehoeften 
drastisch gewijzigd zijn. 
Wat nu uw concrete vragen betreft kunnen wij het volgende antwoorden. 
Er werd door het gemeentebestuur inderdaad een inventaris opgemaakt van de trage wegen te 
Ingelmunster. Er werd een vergelijking gemaakt voor het ganse grondgebied van wat er enerzijds 
voorzien is in de atlas van de buurtwegen, en anderzijds te velde in de realiteit aanwezig is. Deze 
inventaris werd onmiddellijk beschikbaar gesteld op de website van Ingelmunster, gemeentelijke 
diensten, ruimtelijke ordening en stedenbouw, trage wegenproject, en is daar nog steeds ter 
inzage. 



 

 

Wat de intenties van het bestuur betreft in dit dossier, zal het schepencollege en de gemeenteraad 
een beleidsvisie moeten ontwikkelen waarbij volgende drie mogelijkheden kunnen overwogen 
worden. 
Herwaarderen en onderhouden van de bestaande trage wegen. 
Afschaffen van in onbruik geraakte trage wegen – dit zijn de trage wegen die 162 jaar geleden 
wellicht hun nut hadden, maar nu al misschien meer dan 30 jaar niet meer bestaan. 
Eventueel omleggen of heropenen van trajecten van bestaande of in onbruik geraakte trage 
wegen. 
Keuzes waarbij dan uiteraard aandacht wordt gegeven aan de diverse elementen van dit dossier, 
zijn respect voor de landbouwstructuren, mobiliteit met al zijn aspecten (functioneel, recreatief en 
ecologisch en met respect voor het verleden). 
Er zal vanzelfsprekend overleg worden gepleegd met alle betrokkenen in de diverse concrete 
gevallen. Men kan immers meer bereiken met overleg dan zaken gedurende vele jaren te moeten 
verkrijgen via juridische weg en via rechtbanken. Goed overleg plegen en op die wijze tot 
oplossingen komen zal onze doelstelling hierin zijn. 
Tenslotte uw laatste vraag hoe de gemeenteraad in dit dossier zal betrokken worden is het gevolg 
van hetgeen ik heb toegelicht, namelijk na overleg komen tot een keuze in het algemeen belang 
van onze bewoners en van de gemeente, en deze keuze vastleggen in beslissingen met betrekking 
tot de trage wegen op ons grondgebied. 

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

 
    3   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 15 april 2008 

Vandalisme 

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

We hebben reeds eerder in dit halfrond gemeld dat ook in onze ogenschijnlijk stille landelijke 
gemeente criminaliteit en vandalisme wordt vastgesteld. Wij hadden toen de indruk dat de 
meerderheid deze feiten probeerde te banaliseren. Toch horen we her en der andere klokken 
luiden! Toen we enkele onheilspellende berichten uit de pers vernamen trokken we op onderzoek in 
onze Brigandsgemeente. Zo was onze gemeente de laatste maanden het slachtoffer van 
vandalisme in o.a. de Sint-Amandstraat. Daar werden plantjes uit bloembakken getrokken en door 
enkele onverlaten tegen ramen en gevels van enkele woningen gegooid. Volgens de buurtbewoners 
is dit geen alleenstaand feit. De voorbije weken was de buurt al vaker het doelwit van vandalisme. 
Vanuit de Oostrozebekestraat bereiken ons berichten dat sommigen zich er blijkbaar in 
verkneukelen om huisvuilzakken op de openbare weg te gooien. Zo moesten buurtbewoners 
vaststellen dat hun huisvuil los op straat lag en zo het verkeer verhinderde. Ook verschillende 
ernstige vandale-streken in de St-Amanduskerk doen onze wenkbrauwen fronsen. Tenslotte kregen 
we ook melding van drugsoverlast in de omgeving van de Weversstraat. Volgens onze bron zou 
een prille tiener reeds gekend zijn bij de politie omdat hij daar in de buurt drugs zou verhandelen. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Kloppen deze feiten? Heeft het gemeentebestuur weet van deze feiten? Wordt er geopteerd voor 
een verscherpt politietoezicht? 
Klopt het dat er reeds nagedacht werd over videobewaking in of rond de Sint-Amanduskerk? 
Zou een sensibiliserende campagne tegen vandalisme en drugs geen soelaas bieden? Zo stellen we 
voor om een affiche- en sensibiliseringscampagne op te starten waarmee men aantoont dat 
vandalisme (hoe klein die ook mag zijn) ontoelaatbaar is. 

De Burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

Zoals elke burger met de nodige verantwoordelijkheidszin in onze gemeente betreuren wij ten 
zeerste welke daden van vandalisme ook, en keuren wij deze daden ten zeerste af. De 
politiediensten stellen dan ook alles in het werk om de daders van welke vorm van vandalisme ook 
te snappen, en treden anderzijds preventief op tegen terugkerende vormen van vandalisme of 
overlast. 
Over videobewaking hebben wij geen weet. 



 

 

Geregeld zijn er sensibiliseringscampagnes tegen allerlei vormen van overlast, dit zowel 
georganiseerd door overheden of door de lokale of federale politie. Steeds geven wij hieraan onze 
volledige medewerking. 

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

 
    4   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 15 april 2008 

Wedde burgemeester 

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

Reeds meermaals wezen we de meerderheid op artikel 70, paragraaf 4 van het gemeentedecreet. 
Dat artikel stelt dat de burgemeester en de schepenen de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte 
moéten brengen van de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat uitoefenen. Blijkbaar is 
onze CD&V-meerderheid hardleers en lapt dit artikel ostentatief aan haar laars. Het Vlaams Belang 
Ingelmunster neemt dit niet langer en heeft deze gang van zaken dan ook al neergepend in een 
klacht, gericht aan de Gouverneur van West-Vlaanderen. Niettegenstaande CD&V-Ingelmunster 
dus denkt boven de wet te staan heeft onze fractie besloten om zelf al eens het hoofd te buigen 
over één aspect van artikel 70 paragraaf 4 , nl. de bruto burgemeesterswedde. 
Zo konden we bvb. uitpluizen dat in het arrondissement Roeselare-Tielt de burgemeester van 
Roeselare de best betaalde burgemeester is met een bruto jaarwedde van net geen 87.000 euro. 
Als burgemeester van de gemeente met het minste inwoners stelt de burgemeester van Ruiselede 
het met ‘slechts’ 42.000 euro. Men zou dus kunnen besluiten dat er bij het toekennen van 
burgemeesterswedden rekening gehouden wordt met het aantal inwoners. Dit klopt helemaal niet! 
Want toen we de gemeenten vergeleken met eenzelfde inwonersaantal als Ingelmunster kwamen 
we tot een verbazend vergelijk! Niettegenstaande Meulebeke, Moorslede en Staden iets meer 
inwoners hebben dan Ingelmunster krijgt de burgemeester daar een bruto jaarwedde van 51.421 
euro op zijn bankrekening. Zelfs Wingene geeft haar burgemeester ‘slechts’ 51.421 euro bruto per 
jaar. Leuk om weten is dat Wingene een kleine 3000 inwoners méér telt dan onze 
Brigandsgemeente! Ingelmunster die dus minder inwoners telt kent onze burgemeester een bruto 
jaarwedde van 55.087 euro toe. Het is een feit dat de burgemeesterswedden door het Vlaams 
Parlement worden vastgelegd. 
Toch stellen we ons hierover enkele vragen. 
a. Als we de brutowedden van de burgemeesters in gelijkaardige gemeenten vergelijken 
concluderen we dus dat onze burgervader maandelijks ruim 12000 oude Belgische frank meer 
krijgt dan zijn collega’s in Meulebeke, Moorslede, Staden en zélfs Wingene. Hoe komt het dan dat 
onze burgemeester op jaarbasis zo een 148000 oude Belgische frank bruto meer krijgt dan zijn 
collega’s in gemeenten met een gelijkaardig aantal inwoners? 
b. Krijgt onze burgemeester nog bijkomende vergoedingen om zijn mandaat naar behoren uit te 
voeren? Zo denken we bijvoorbeeld aan abonnementskosten voor een vast telefoontoestel thuis, 
brandstofkosten voor verre verplaatsingen, andere vergoedingen? 
c. Heeft onze burgemeester nog andere bezoldigde mandaten? Indien het antwoord hierop positief 
is dan hadden we graag geweten hoeveel die jaarlijks bedragen (bruto). 
d. Daar in de toekomst bvb. industrie niet langer een extraatje oplevert zullen heel wat 
burgemeesters vanaf 2012 moeten inleveren. Zal dit ook gelden voor onze (toekomstige) 
burgemeester in Ingelmunster? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Antwoorden op uw vragen a) en d) is zeer eenvoudig. De wetgever en de bevoegde minister 
bepalen de classificatie van de steden en de gemeenten, alsook de wedde van de 589 
burgemeesters in België, van de ongeveer 4.500 schepenen, alsook van de ministers, 
parlementairen en senatoren. Dit zal evenzo gelden voor de wedde van de 589 nieuwe 
burgemeesters en 4500 nieuwe schepenen die op 1 januari 2013 hun nieuw mandaat voor de 
komende zes jaar zullen aanvangen. 
Het antwoord op uw deel b) is neen. De burgemeester betaalt zelf zijn abonnementskosten en alle 
gesprekken van zijn vast toestel thuis,  en ontvangt geen brandstofkosten noch andere 



 

 

vergoedingen. 
Wat betreft uw vraag c), zoals u zelf heeft kunnen vaststellen tijdens de gemeenteraadszitting van 
27 februari 2007 is de burgemeester niet gemandateerd in andere raden van bestuur of algemene 
vergaderingen. De burgemeester heeft bijgevolg geen andere bezoldigde mandaten. 

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

 
    5   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 15 april 2008 

Inzage criminaliteitscijfers 

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

Volgens artikel 45 van de Wet op de Geïntegreerde Politie moet de korpschef, die de leiding heeft 
over het lokaal politiekorps, zo spoedig mogelijk het politiecollege (want MIDOW is een 
meergemeentezone) inlichten over alles wat het politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten 
aangaat. De korpschef moet het politiecollege ook inlichten over de initiatieven die de lokale politie 
overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. Hij moet bovendien 
elke maand verslag uitbrengen over de werking van het korps. Cijfers en rapporteringen van de 
zonechef aan het beleid zijn immers een essentieel element om het veiligheidsbeleid te kunnen 
evalueren. Meer nog, artikel 133bis van de Nieuwe Gemeentewet stelt dat ieder gemeenteraadslid 
het recht heeft om geïnformeerd te worden door de burgemeester over de wijze waarop hij de 
bevoegdheden uitoefent die hem zijn verleend bij de uitvoering van de politiewetten, de 
politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten. Ook over de uitoefening van de 
taken van de burgemeester over de bestuurlijke politie, het handhaven van de openbare orde en 
de manier waarop hij het gezag uitoefent op de korpschef heeft de gemeenteraad het recht om 
geïnformeerd te worden. Daarnaast is er nog de reeds door mij aangehaalde rapportering van de 
korpschef aan de burgemeester of aan het politiecollege. Volgens artikel 133 bis van de Nieuwe 
Gemeentewet heeft de gemeenteraad het recht om ook hierover geïnformeerd te worden. Voor een 
meergemeentenzone (zoals MIDOW) kunnen we via de politieraad deze gegevens opvragen.  Daar 
wij evenwel geen politieraadslid hebben, wensen we gebruik te maken van dat bewuste artikel 
133bis van de Nieuwe Gemeentewet. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie dan ook antwoord op volgende vragen. 
Op welke manier brengt de korpschef verslag uit aan de burgemeester of politieraad? Indien de 
korpschef de burgemeester of de politieraad schriftelijk informeert over de werking van de 
politiezone, dan meent onze fractie dat artikel 133bis van de Nieuwe Gemeentewet duidelijk is en 
wij recht tot inzage hebben in dit document. Indien deze rapportage op een andere manier zou 
gebeuren dan vragen wij ons af hoe we die informatie kunnen bekomen? 
Concreet, is de burgemeester bereid om aan de gemeenteraadsleden op regelmatige basis 
volgende informatie te bezorgen over de gegevens die de korpschef aan het politiecollege bezorgt 
m.b.t. de werking en de uitvoering van de opdrachten van zijn politiekorps. (cfr. art. 45 van de 
Wet op de Geïntegreerde Politie), over de informatie die de korpschef geeft over de initiatieven die 
de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. 
Aangezien de korpschef verplicht is om deze informatie maandelijks te seinen lijkt het ons dan ook 
wenselijk om ieder gemeenteraadslid hierover maandelijks te informeren. 

De Burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

De commissaris verantwoordelijk voor communicatie en voor de perscontacten geeft dagelijks een 
perscommuniqué uit met de meest in het oog springende feiten van de voorgaande dag. Ik zal 
binnen het politiecollege navragen of dit perscommuniqué eventueel op ruimere schaal kan 
verspreid worden, bv naar de gemeenteraadsleden van de zone Midow. De criminaliteitscijfers die 
ik zal ontvangen vanwege de korpsleiding met betrekking tot 2007 zullen zoals alle andere 
informatie ter kennisgeving aan de raadsleden worden voorgelegd. Het zonaal veiligheidsplan zal 
eveneens jaarlijks aan deze raad ter kennisgeving en als aktename worden voorgelegd, na 
goedkeuring door de politieraad. 



 

 

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

 
    6   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 15 april 2008 

Enquête Midow 

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

Midden februari heeft MIDOW een 600-tal enquêteformulieren gepost op willekeurige adressen 
binnen de zone en dit in het kader van het nieuwe zonale veiligheidsplan 2009-2012. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vragen. 
Hoeveel van die enquêteformulieren werden reeds teruggestuurd aan MIDOW? 
Hoe ver staat men met de verwerking van die formulieren? 
Kon men aan de hand van die enquête lokale problemen traceren? 
Zo ja, waar binnen onze gemeente bevinden die zich? 
Waarom heeft men geopteerd om slechts 600 enquêteformulieren te posten? Politiezone MIDOW 
bestaat immers uit verschillende gemeenten en Ingelmunster alleen al telt zowat 4500 
brievenbussen. 
Heeft onze gemeente er al aan gedacht om die enquête ook te laten verschijnen in een infoblad dat 
volledig Ingelmunster bestrijkt? Op deze manier zou Ingelmunster positief kunnen bijdragen aan 
dit goed initiatief en de politiezone een nog beter inzicht geven over de lokale toestand. 

De Burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

Uw vragen met betrekking tot de enquête Midow zullen voorgelegd worden aan de korpschef, 
teneinde er concrete antwoorden op te kunnen geven. 

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

 
    7   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
16 april 2008 

Voetpad Centrumbrug 

De Voorzitter geeft het woord aan Werner BLONDEEL, raadslid, die het volgende toelicht. 

Het voorstel wordt gedaan tot het dringend uitvoeren van herstellingen aan het voetpad van de 
Centrumbrug. Immers, voetgangers, rolstoelgebruikers en personen met kinderwagens zijn voor 
het normale gebruik van dit voetpad reeds geruime tijd sterk gehinderd waardoor het oplopen van 
lichamelijke letsels voor de gebruiker niet is uitgesloten en de verkeersveiligheid in het gedrang is. 

De Burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

Elke beschadiging vastgesteld op de gewestwegen in onze gemeente wordt onmiddellijk 
doorgegeven aan de wegbeheerder Vlaamse Gewest Afdeling Wegen en Verkeer. Wanneer 
bepaalde herstellingen te lang uitblijven wordt er steeds na korte tijd verder aangedrongen op 
snelle en doeltreffende herstelling of vernieuwing. De beschadigingen op de centrumbrug 
ondermeer aan de reling werden reeds geruime tijd geleden doorgegeven. Daarom ook stellen wij 
als absolute prioriteit voor de nieuw te bouwen centrumbrug dat het een veilige brug moet worden 
voor de voetgangers en voor de fietsers. 
Wij zullen uw bekommernis overmaken aan AWV. 



 

 

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

 
    8   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 17 
april 2008 

Camera fietsstalling station 

De Voorzitter geeft het woord aan Kurt WINDELS, raadslid, die het volgende toelicht. 

De fietsenstalling aan het station van Ingelmunster wordt regelmatig geteisterd door diefstal. 
Vooral mountainbikes blijken erg in trek te zijn. Een dergelijke fiets kost algauw 3 à 400 euro. Ook 
beschadiging van fietsen komt frequent voor. Meestal gaat het om diefstallen op klaarlichte dag. 
Daarom onze vraag dat de gemeente Ingelmunster zou aandringen bij de NMBS om één of 
meerdere camera’s te plaatsen aan de fietsstalling. De camera’s hebben een dubbele functie: ze 
dienen als afschrikmiddel voor potentiële dieven of vandalen en kunnen helpen tot het oplossen 
van bepaalde diefstallen. 

De Burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

U hebt gelijk als u stelt dat de fietsenstalling aan het station van Ingelmunster geregeld geteisterd 
wordt door fietsdiefstallen en door beschadigingen. In samenwerking tussen de lokale politie en de 
dienst B-Security van de spoorwegen gebeuren geregeld controles en wordt gepoogd door 
sensibiliseren de plaag van fietsdiefstallen te verminderen. Fietsen sluiten is één van de mogelijke 
maatregelen. Anderzijds wordt ook de bouw van een nieuwe fietsstalling door de spoorwegen in 
het vooruitzicht gesteld, met een ruimere capaciteit en met meer doorkijk om sociale controle 
mogelijk te maken. Tijdens een overleg op 12 maart laatstleden tussen een delegatie van het 
schepencollege en de dienst Patrimonium van de Spoorwegen, verantwoordelijk voor de bouw van 
de nieuwe fietsstalling, werd door de verantwoordelijke ingenieur reeds gemeld dat in de 
bekabeling van de nieuwe fietsstalling bijzondere kabels zullen voorzien worden voor het 
aanbrengen van camerabewaking. 
In 2006 werd dit ten andere reeds overwogen door onze eigen politiezone Midow, doch wegens de 
hoge kostprijs van de installatie en omwille van een aantal praktische problemen (zoals wie bekijkt 
de beelden, waar worden ze opgeslagen, wie is bevoegd om ze te bekijken in het licht van de wet 
op de privacy enz)  werd dit idee toen niet weerhouden. 
Gelet op de technische ontwikkelingen, zowel bij de spoorwegen (camerabewaking in stations met 
bestendige observatie door de eigen veiligheidsdienst – project MALAGA) als in bepaalde 
politiezones, (camerabewaking met observatie van de beelden in de naburige zone RIHO) lijkt 
dergelijk initiatief thans meer haalbaar. 

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

 
    9   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 17 april 2008 

Website brandweer 

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

Nu de invulling van de belangrijkste functie bij het brandweerkorps opnieuw een heet hangijzer 
wordt en dit zowel bij het brandweerkorps zelf als op deze gemeenteraad, probeerde ik me terdege 
voor te bereiden op dat heikele agendapunt dat straks tijdens de besloten zitting opnieuw zal 
behandeld worden. Om het dossier in al zijn facetten te kunnen bestuderen surfte ik ook wat rond 
op het internet en kwam opnieuw terecht op: http://www.brandweer-ingelmunster.be/. Deze 
webstek is al jaren niet meer bijgewerkt en geeft een totaal vertekend beeld van ons 
Ingelmunsters brandweerkorps. Zo brengt men daar verslag uit over een geval van wateroverlast 
dat nog dateert van 3 juni 2005! Op deze webstek wordt ook het wagenpark van de brandweer 





BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 

 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter 

 

 




