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OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Aanstelling van als opvolger verkozen gemeenteraadsleden van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 na ontslag gemeenteraadsleden 

De Raad, 

Met het oog op de hiernavermelde eedaflegging in openbare vergadering; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Overwegende dat mevrouw Katrien VANDECASTEELE, raadslid, en de heer Koen 
GELDOF, raadslid, in zitting van 2 januari 2007, hun ontslag, schriftelijk, aan de raad kenbaar 
hebben gemaakt; 

Overwegende dat de raad akte genomen heeft van dit ontslag in zitting van 2 januari 
2007; 

Overwegende dat aldus de opvolgers opgeroepen moeten worden om de vacant 
gekomen mandaten op te nemen; 

Overwegende dat mevrouw Dorine BEHAEGHE, als eerste opvolger op de lijst 8 (DE 
BRUG) verkozen werd verklaard; 

Overwegende dat mevrouw Dorine BEHAEGHE, per brief van 2 januari 2007, afstand 
doet van haar mandaat; 

Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 
2006 waaruit blijkt dat volgende personen door het hoofdbureau als opvolgers werden verkozen 
verklaard op de lijst 8 (DE BRUG): 

1. PILLEN Ludwig 
1. DE WITTE Herman 

Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 8 december 2006 
waardoor deze verkiezing geldig werd verklaard; 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolgers met gunstig 
gevolg; 

Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren 
werden ingediend in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen 
opvolgers; 

Overwegende dat de in artikel 7, § 3 van het Gemeentedecreet voorgeschreven eed 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen 
opvolgers werd afgelegd in handen van de heer Jean-Pierre De Clercq, burgemeester-voorzitter 
van de gemeenteraad; 



Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolgers ambtsbevoegd worden 
als gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte 
werd opgesteld; 

NEEMT AKTE 

van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde. 

 
    2   Gemeenteraad – Goedkeuring huishoudelijk reglement 

De Raad, 
Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt bij de aanvang van de 

zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen: 

Gelet op artikel 40 van het Gemeentedecreet, waarin aangegeven is welke bepalingen 
minstens in het huishoudelijk reglement opgenomen moeten worden; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 1995 houdende reglement 
van orde van de gemeenteraad; 

Overwegende dat met het van kracht worden van het Gemeentedecreet het bestaande 
reglement best vervangen wordt door een nieuw reglement; 

Overwegende dat het ontwerp van huishoudelijk reglement in zitting van 2 januari 
2007 aan de raadsleden werd overhandigd met de mogelijkheid dit ontwerp te amenderen; 

Overwegende dat gevraagd werd, bij voorkeur, voorstellen ter aanpassing in te dienen 
tegen 10 januari 2007; 

Overwegende dat door de raadsleden geen voorstellen ter aanpassing werden 
ingediend; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 15 stemmen ja en 6 onthoudingen 

artikel 1: Bijeenroeping (artikelen 20, 21 en 22 van het Gemeentedecreet) 

§ 1. - De oproeping voor de gemeenteraad gebeurt schriftelijk en aan huis. Het 
gemeenteraadslid of de gemachtigde tekent voor ontvangst. 

Indien het gemeenteraadslid dit wenst, kan de oproeping voor de gemeenteraad 
tevens per elektronische post worden bezorgd. Daartoe wordt het mailadres aan 
het gemeentebestuur meegedeeld. 

§ 2. – Het dossier dat op elk agendapunt betrekking heeft ligt ter inzage in de 
schepenzaal. Op verzoek van het gemeenteraadslid kan dit dossier eveneens per 
elektronische post worden bezorgd. 

Ter samenvatting bevatten de stukken een inventaris van alle documenten die ter 
inzage liggen, zodat elk raadslid kan nagaan of de stukken volledig zijn. Op deze 
inventaris komt tevens de naam voor van de ambtenaar die als dossierbeheerder 
voor dit agendapunt optreedt. 

§ 3. – Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de 
door hem aangewezen ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de 
in voorgaande paragraaf bedoelde dossiers. Onder technische toelichting wordt 
verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke 
gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

De voorwaarden voor dit recht op toelichting worden verder geregeld in artikel 6. 

§ 4. – In het geval gemeenteraadsleden punten aan de agenda wensen toe te 
voegen worden deze, per brief of persoonlijk, bezorgd aan de gemeentesecretaris. 

Deze punten kunnen eveneens per elektronische post worden bezorgd ter attentie 
van secretaris@ingelmunster.be. Slechts nadat de gemeentesecretaris een bericht 
ter bevestiging van de ontvangst heeft verstuurd, mag worden aangenomen dat 
deze punten aan de agenda zullen worden toegevoegd. 



Deze punten kunnen eveneens worden bezorgd aan de centrale balie in het 
gemeentehuis tijdens de loketuren. Hiervoor zal het gemeenteraadslid een attest 
van ontvangst krijgen. 

Het bezorgen van toegevoegde punten is enkel mogelijk via de net beschreven 
manieren. 

artikel 2: Bekendmaking (artikel 23 van het Gemeentedecreet) 

§ 1. –.Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekendgemaakt door aanplakking aan het Gemeentehuis. Tegelijkertijd worden 
plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda openbaar gemaakt via de 
gemeentelijke website www.ingelmunster.be. Voor deze vormen van bekendmaking 
gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de 
gemeenteraad. 

§ 2. - De agenda wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten en aan 
de voorzitter en de secretaris van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad. 

§ 3. - Elke belangstellende inwoner kan, tegen vergoeding, een jaarabonnement 
bekomen op de agenda van de raadsvergaderingen met toelichting. 

§ 4. - Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de 
mogelijkheid om een afschrift van de agenda te bekomen. 

§ 5. – De voorafgaande paragrafen zijn van overeenkomstige toepassing op de, aan 
de agenda, toegevoegde punten. 

§ 6. - Binnen een termijn van twintig dagen na de gemeenteraadszitting wordt een 
lijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen van de gemeenteraad ter 
inzage gelegd van het publiek en gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze 
inzagemogelijkheden worden door aanplakking bekendgemaakt. 

artikel 3: Wijze van vergaderen (artikelen 8 § 4, 24 en 25 van het Gemeentedecreet) 

§ 1. –.Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende 
leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de 
vergadering voor geopend. 

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om 
geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan 
doorgaan. 

§ 2. - De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld 
staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders 
over beslist. 

De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle 
mededelingen die de raad aanbelangen. 

§ 3. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het 
woord wenst te komen over het voorstel. 

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen. 

Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW 
toelichting moet geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het 
woord komen. 

De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichting te geven. 

§ 4. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een 
rechtzetting van beweerde feiten. 

§ 5. - In de navermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij 
voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst: 
1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij 
voorrang zou behandeld worden; 
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven 
worden; 
5°om naar het reglement te verwijzen. 



§ 6. - De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen 
voor de amendementen ter stemming gelegd. 

§ 7. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een 
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het 
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp 
terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp 
blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, 
dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, 
wordt geacht de orde te verstoren. 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd 
en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de 
voorzitter. 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging 
worden geacht de orde te verstoren. 

Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde 
onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist. 

§ 8. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de 
raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding 
gemaakt in de notulen. 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde 
teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich 
verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde 
gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de 
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij 
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van 
de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

§ 9. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en, indien hij oordeelt 
dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

artikel 4: Quorum (artikel 26 van het Gemeentedecreet) 

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de 
aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden 
in de notulen vermeld. 

artikel 5: Verbod tot deelname en stemming (artikel 27 van het Gemeentedecreet) 

In het geval een raadslid zich bevindt in de omstandigheden vermeld in artikel 27 § 
1 van het Gemeentedecreet, wordt het raadslid geacht op eigen initiatief de zitting 
te verlaten. 

artikel 6: Recht op inzage van stukken betreffende het bestuur van de gemeente (artikel 30 
van het Gemeentedecreet) 

§ 1. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en 
uren dat de diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn: 
1) de begrotingen van vorige dienstjaren van de gemeente; 
2) de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 
3) de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 
4) de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 
5) de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en schepenen; 
6) de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 
7) de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- 
en retributiereglementen; 



Het college van burgemeester en schepenen zal de dagen en uren bepalen waarop 
de raadsleden alle andere documenten, dan deze vernoemd in § 1 kunnen 
raadplegen. 

Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde 
stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de 
raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te 
raadplegen. 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de 
aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken, niet is komen raadplegen 
tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter 
inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 

Het inzagerecht gebeurt, behoudens andersluidende wettelijke reglementering of 
beslissing van de gemeentesecretaris, in de schepenzaal en in aanwezigheid van de 
gemeentesecretaris of zijn aangestelde. 

§ 2. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en 
stukken betreffende het bestuur van de gemeente. 

De raadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift op een 
formulier dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld. 

Het verlenen van een afschrift gebeurt tegen een vergoeding, zoals bepaald in het 
retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten. 

§ 3. - De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van inzage of 
afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het 
betrokken raadslid worden meegedeeld. Een weigering is enkel mogelijk omwille 
van het feit dat het gevraagde geen betrekking heeft op het bestuur van de 
gemeente. 

Tegen deze beslissing van het college kan het raadslid een klacht indienen bij de 
heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. 

§ 4. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen te 
bezoeken. 

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te 
organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee 
welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur. 

Het College kan een afgevaardigde aanduiden om de raadsleden tijdens het bezoek 
te vergezellen. 

Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief 
optreden. 

artikel 7: Recht op het stellen van vragen (artikel 32 van het Gemeentedecreet) 

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en 
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst 
schriftelijk geantwoord. 

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden 
mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de 
agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste 
tijdens de volgende zitting schriftelijk geantwoord. 

artikel 8: Notulen (artikel 33 van het Gemeentedecreet) 

De ontwerpnotulen van de voorgaande raadszitting worden gevoegd bij de 
oproeping. Op verzoek van het gemeenteraadslid kunnen de ontwerpnotulen 
eveneens per elektronische post worden bezorgd. 

artikel 9: Stemming (artikelen 34, 35 en 36 van het Gemeentedecreet) 

§ 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking 
waarover de vergadering zich moet uitspreken. 



De gemeenteraad stemt over het budget in zijn geheel en over de jaarrekeningen 
in hun geheel. 

Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of 
reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om het budget gaat of over een of 
meer artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 

In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het 
artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen 
en de stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten 
waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen die 
reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 

§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 
1. de stemming bij handopsteking; 
2. de mondelinge stemming; 
3. de geheime stemming. 

§ 3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde 
van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 

De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het 
voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in paragraaf 1 vraagt 
hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ja stemmen, neen stemmen of 
zich onthouden. 

Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze 
duidelijk te maken. 

§ 4. - De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ja, neen of onthouding 
te laten uitspreken. 

De voorzitter stemt het laatst. 

§ 5. – De geheime stemming geschiedt aan de hand van stembiljetten waarop het 
voorwerp van de stemming wordt aangegeven. 

Ofwel stemmen de raadsleden ja, neen of onthouding, ofwel stemmen ze op een 
kandidaat. Er kan eveneens een blanco-stem uitgebracht worden. 

Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te 
gaan. 

Vooraleer tot de stemopening over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. 
Stemt dit aantal niet overeen met aantal raadsleden, die aan de stemming hebben 
deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid 
uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

artikel 10: Fracties en commissies (artikelen 38 en 39 van het Gemeentedecreet) 

§ 1. – Elke fractie duidt een fractievertegenwoordiger aan die voor de gemeente als 
contactpersoon fungeert. Alle communicatie door en voor de fracties ten aanzien 
van de gemeenteraad gebeurt via de fractievertegenwoordiger. 

Aan de fracties wordt geen financiële vergoeding voorzien voor de interne werking. 

§ 2. – Er worden geen commissies opgericht met als taak het voorbereiden van de 
besprekingen in de gemeenteraadszittingen. 

artikel 11: Presentiegelden 

§ 1. – Aan de raadsleden met uitzondering van de burgemeester en de schepenen 
wordt presentiegeld verleend voor elke vergadering van de raad waarop zij 
aanwezig zijn. 

§ 2. – Onverminderde de decretale voorzieningen, bepaalt de raad het bedrag van 
het presentiegeld. 

§ 3. – De gemeenteraadsleden ontvangen verder geen vergoedingen of toelagen 
meer bij de uitoefening van hun ambt. 

§ 4. – Voor de gemeenteraadsleden sluit de gemeente Ingelmunster een 
verzekering tegen arbeidsongevallen en een omniumverzekering voor 
dienstverplaatsingen af. 



 

 

 
    3   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 
Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 

door de gemeenteraad van 4 december 2001, meer bepaald de artikelen 46, 104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie, ingediend door respectief: 

Goethals Gabriella Doelstraat 222 Ingelmunster 
Desmet Norbert Beelshoek 27 A Ingelmunster 
Devolder Rachel Jan Breydelstraat 16 Ingelmunster 
Segers Godelieve Lammekensknokstraat 20 Ingelmunster 
Landuyt Christiane Doelstraat 139 Ingelmunster 
Verlinde Luc P. De Coninckstraat 9 Izegem 
Geldhof André Izegemstraat 128 Ingelmunster 
Neirynck Donnéa Gentstraat 245 Ingelmunster 
Wannin Kathleen Bruggestraat 335 Ingelmunster 
Lamon Blanche Veldstraat 1 Ingelmunster 
Olivier Roger Bollewerpstraat 39 Ingelmunster 
Debacker Sonia De Hoogte 12 Ingelmunster 
Wullaert Georgette Lysbrugstraat 4 Ingelmunster 
Vercruysse José Doelstraat 15 Ingelmunster 
Warnez Cecilia Duikerstraat 38 Ingelmunster 
Desmet Alfons Weststraat 55 / 0107 Ingelmunster 
Nalatenschap Orinda Planckaert, 
p/a Vannieuwenhuyse Carlos 

Haaipanderstraat 70 Izegem 

met betrekking tot een begraafplaats, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 

Blok G lot 147 20 jaar € 200,00 Goethals Martha 
Blok 11 lot 148 20 jaar € 200,00 Goderis Maria 
Blok 84 rij 1 lot 1 20 jaar € 200,00 Deprez Roger 
Blok 85 rij 1 lot 10 20 jaar € 200,00 Vaneenooghe Gerard 
Blok 85 rij 1 lot 11 20 jaar € 200,00 Vandewalle Lucien 
Blok 85 rij 1 lot 12 20 jaar € 200,00 Mistiaen Gabriella 
Blok 94 rij 1 lot 7 30 jaar € 450,00 Beeckmans Rosalia 
Blok 94 rij 1 lot 8 30 jaar € 450,00 Bruneel Paul 
Blok 94 rij 1 lot 9 30 jaar € 450,00 Wannin Gerard 
Blok 94 rij 1 lot 10 30 jaar € 450,00 Desmet Roger 
Blok 90 rij 2 lot 5 30 jaar € 450,00 Olivier Roger 
Blok 90 rij 2 lot 6 30 jaar € 450,00 Degruyter Arthur 
Blok 90 rij 2 lot 7 30 jaar € 450,00 Verbeke Robert 
Blok 90 rij 2 lot 8 30 jaar € 450,00 Vercruysse Julien 
Blok 90 rij 2 lot 9 30 jaar € 450,00 Geldhof Roger 
Blok 90 rij 2 lot 10 30 jaar € 450,00 Clarysse Maria 
Blok B lot 5 30 jaar € 450,00 Planckaert Orinda 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

Goethals Gabriella Doelstraat 222 Ingelmunster 
Desmet Norbert Beelshoek 27 A Ingelmunster 
Devolder Rachel Jan Breydelstraat 16 Ingelmunster 
Segers Godelieve Lammekensknokstraat 20 Ingelmunster 
Landuyt Christiane Doelstraat 139 Ingelmunster 
Verlinde Luc P. De Coninckstraat 9 Izegem 
Geldhof André Izegemstraat 128 Ingelmunster 
Neirynck Donnéa Gentstraat 245 Ingelmunster 
Wannin Kathleen Bruggestraat 335 Ingelmunster 
Lamon Blanche Veldstraat 1 Ingelmunster 
Olivier Roger Bollewerpstraat 39 Ingelmunster 
Debacker Sonia De Hoogte 12 Ingelmunster 



 

 

Wullaert Georgette Lysbrugstraat 4 Ingelmunster 
Vercruysse José Doelstraat 15 Ingelmunster 
Warnez Cecilia Duikerstraat 38 Ingelmunster 
Desmet Alfons Weststraat 55 / 0107 Ingelmunster 
Nalatenschap Orinda Planckaert, 
p/a Vannieuwenhuyse Carlos 

Haaipanderstraat 70 Izegem 

met betrekking tot een begraafplaats, met ligging, duur, prijs en als begunstigde, 
respectief: 

Blok G lot 147 20 jaar € 200,00 Goethals Martha 
Blok 11 lot 148 20 jaar € 200,00 Goderis Maria 
Blok 84 rij 1 lot 1 20 jaar € 200,00 Deprez Roger 
Blok 85 rij 1 lot 10 20 jaar € 200,00 Vaneenooghe Gerard 
Blok 85 rij 1 lot 11 20 jaar € 200,00 Vandewalle Lucien 
Blok 85 rij 1 lot 12 20 jaar € 200,00 Mistiaen Gabriella 
Blok 94 rij 1 lot 7 30 jaar € 450,00 Beeckmans Rosalia 
Blok 94 rij 1 lot 8 30 jaar € 450,00 Bruneel Paul 
Blok 94 rij 1 lot 9 30 jaar € 450,00 Wannin Gerard 
Blok 94 rij 1 lot 10 30 jaar € 450,00 Desmet Roger 
Blok 90 rij 2 lot 5 30 jaar € 450,00 Olivier Roger 
Blok 90 rij 2 lot 6 30 jaar € 450,00 Degruyter Arthur 
Blok 90 rij 2 lot 7 30 jaar € 450,00 Verbeke Robert 
Blok 90 rij 2 lot 8 30 jaar € 450,00 Vercruysse Julien 
Blok 90 rij 2 lot 9 30 jaar € 450,00 Geldhof Roger 
Blok 90 rij 2 lot 10 30 jaar € 450,00 Clarysse Maria 
Blok B lot 5 30 jaar € 450,00 Planckaert Orinda 

artikel 2: Deze concessies worden toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaats en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op datum van 4 december 2001. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    4   Verhoging van de eindejaarstoelage 2006 voor het gemeentepersoneel – 
aanpassing van de beslissing na schorsing 

De Raad, 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2006 houdende verhoging van de 

eindejaarstoelage voor 2006 en 2007 voor het gemeentepersoneel; 

Gelet op het aangetekend schrijven van de Gouverneur betreffende de schorsing van 
het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2006; 

Overwegende dat het schorsen van de beslissing enerzijds gebaseerd wordt op de 
strijdigheid met de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, omwille van het ontbreken van overleg tussen de gemeente en het OCMW 
in het daartoe voorziene overlegcomité; 

Overwegende dat het schorsen van de beslissing anderzijds gebaseerd wordt op de 
strijdigheid met de omzendbrief BA2005/07 betreffende het sectoraal akkoord 2005-2007, omwille 
van een onzorgvuldige formulering in de beslissing van 24 oktober 2006; 

Gelet op het overleg dat plaatsvond tussen de gemeente en het OCMW op 15 
december 2007; 

Overwegende dat met een meer zorgvuldige formulering kan tegemoet gekomen 
worden aan de bezwaren van de toezichthoudende overheid; 

Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2006 dient 
aangepast te worden; 

Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: De eindejaarspremie van het gemeentepersoneel wordt vanaf 2006 verhoogd met 
100 euro. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

BEGROTING 

    5   Kennisname besluit van de gouverneur houdende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2005 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 11 december 2006 

betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2005 van de gemeente Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 12 december 2006 van de heer Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening van de gemeente van het dienstjaar 2005; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de definitieve vaststelling van de 
jaarrekening over het boekjaar 2005 van de gemeente Ingelmunster. 

 

PATRIMONIUM 

    6   Inrichten cafetaria/polyvalente zaal jeugdcentrum – goedkeuring ontwerp, 
aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot het inrichten van een 
cafetaria/polyvalente ruimte in het jeugdcentrum; 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten van werken worden gegund en er de voorwaarden van vaststelt, overeenkomstig 
artikel 43, § 2, 11° van de Gemeentedecreet; 

Gelet op het ontwerp, omvattende plannen en lastenboek, opgemaakt door 
architektenbureau Allaert & Lanssens BVBA, ontwerper in opdracht van de NV Fami; 

Gelet op de raming ten bedrage van € 278.105,40 (BTW incl.), opgemaakt door de 
architect-ontwerper; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp voor de inrichting van de cafetaria in het jeugdcentrum met raming 
ten bedrage van € 278.105,40 (BTW incl.) wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding, overeenkomstig art. 13 van de 
wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten. 

artikel 3: De nodige kredieten hiertoe te voorzien op de gemeentebegroting. 

artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 



 

 

VERKEER 

    7   Aanvullend verkeersreglement inzake het afsluiten van Kleine Weg door middel van 
een neerklapbare paal 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en op artikel 135, § 2; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op 
artikel 22 quater; 

Overwegende dat er veel sluikverkeer is van vrachtwagens in de Kleine Weg; 

Overwegende dat de Kleine Weg een smal dwarsprofiel heeft ter hoogte van het 
kruispunt met de Meulebekestraat; 

Overwegende dat, met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en van de 
bewoners van de Kleine Weg, het opportuun is om de weg af te sluiten door middel van een 
neerklapbare paal; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: In de hiernavermelde straat wordt de straat afgesloten door een neerklapbare paal: 
 
Kleine Weg – ter hoogte van de achterperceelsgrens van nr. 17. 

artikel 2: Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden 
F45c. 

artikel 3: Dit besluit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van de Federale 
Overheidsdienst Verkeer en Vervoer. 

 
    8   Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van een zone 50 km/uur in de 
Onze Lieve Vrouwstraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en op artikel 135, § 2; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op 
artikel 22 quater; 

Overwegende dat er een te hoge snelheid wordt gereden in de Onze Lieve 
Vrouwstraat; 

Overwegende dat, met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en van de 
bewoners van de Onze Lieve Vrouwstraat, in het vak vanaf het kruispunt met de Kortrijkstraat tot 
aan huisnummer 33c, het opportuun is om de snelheid te beperken tot 50 km/uur; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: In de hiernavermelde straat wordt een snelheidsbeperking van 50 km/uur 
ingesteld: 
 
Onze Lieve Vrouwstraat vanaf het kruispunt met de Kortrijkstraat tot aan 
huisnummer 33c 

artikel 2: Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden 
C43. 

artikel 3: Dit besluit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van de Federale 
Overheidsdienst Verkeer en Vervoer. 

 
    9   Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van éénrichtingsverkeer in de 
H. Consciencestraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en op artikel 135, § 2; 



 

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op 
artikel 22 quater; 

Overwegende dat met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en van de 
bewoners van de H. Consciencestraat het opportuun is om éénrichtingsverkeer in te voeren; 

Gelet op het goedgekeurd gemeentelijk mobiliteitsplan; 

BESLUIT: met 15 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: In de hiernavermelde straat wordt een éénrichtingsverkeer ingesteld: 
 
H. Consciencestraat vanaf het kruispunt met de P. Deconinckstraat tot aan 
huisnummer 22 

artikel 2: Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden C1 
en F19 met respectievelijke onderborden M3 en M5. 

artikel 3: Dit besluit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van de Federale 
Overheidsdienst Verkeer en Vervoer. 

 
   10   Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van zone 30 in de Europawijk 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en artikel 135, § 2; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, inzonderheid op artikel 2; 

Gelet op het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op 
artikel 22 quater; 

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor 
het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot 30km/uur; 

Overwegende dat, met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en van de 
bewoners van de Europawijk, het opportuun is om een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te 
voeren; 

Gelet op het goedgekeurd gemeentelijk mobiliteitsplan; 

BESLUIT: met 19 stemmen voor en 2 onthoudingen 

artikel 1: In de hiernavermelde straten wordt er een zone ingesteld met een 
snelheidsbeperking tot 30 km/uur: 
 
Brigandstraat – H. Consciencestraat – Kennedystraat – Europastraat – 
Beneluxstraat – P. Deconinckstraat – Vlaanderenstraat en de Onze Lieve 
Vrouwstraat (vak Gentstraat/Vlaanderenstraat). 

artikel 2: Deze reglementering wordt ter kennis gebracht door middel van verkeersborden 
F4a/F4b. 

artikel 3: Dit besluit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van de Federale 
Overheidsdienst Verkeer en Vervoer. 

 
   11   Gewestweg N357 - Snelheidsbeperking 70 km/u - advies 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 

koninklijk besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op Titel I, hoofdstuk IV; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
Regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006 en 30 juni 2006; 



 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ontwerp van ministerieel besluit, opgemaakt door Agentschap 
Infrastructuur van de Vlaamse gemeenschap; 

Gelet op de adviesvraag van 19 december 2006 door de Afdeling Wegen en verkeer 
West-Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

Overwegende dat het ontwerp van ministerieel besluit inhoudt dat het 
basissnelheidsregime van 90 km/uur in het desbetreffende weggedeelte teruggebracht wordt tot 70 
km/uur; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster reeds voor langere tijd vragende partij 
was voor deze snelheidsbeperking; 

Overwegende dat aldus het snelheidsregime van de N357 tot een logisch en coherent 
geheel wordt gebracht; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp van ministerieel besluit wordt gunstig geadviseerd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt in drievoud opgestuurd aan de Afdeling wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen, Markt 1 te 8000 Brugge. 

 
   12   Gewestweg N50 - Snelheidsbeperking 70 km/u - advies 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 

koninklijk besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op Titel I, hoofdstuk IV; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
Regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006 en 30 juni 2006; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ontwerp van ministerieel besluit, opgemaakt door Agentschap 
Infrastructuur van de Vlaamse gemeenschap; 

Gelet op de adviesvraag van 19 december 2006 door de Afdeling Wegen en verkeer 
West-Vlaanderen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

Overwegende dat het ontwerp van ministerieel besluit inhoudt dat het 
basissnelheidsregime van 90 km/uur in het desbetreffende weggedeelte teruggebracht wordt tot 70 
km/uur; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster reeds voor langere tijd vragende partij 
was voor deze snelheidsbeperking, meer nog dat de gemeente Ingelmunster er voor pleit om het 
snelheidsregime van de Ringlaan volledig op 70km/uur te brengen zodanig dat dit tot een logisch 
en coherent geheel wordt teruggebracht; 

Overwegende dat deze beslissing in ieder geval een stap in de gewenste richting is; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van ministerieel besluit wordt gunstig geadviseerd. 

artikel 2: Deze beslissing wordt in drievoud opgestuurd aan de Afdeling Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen, Markt 1 te 8000 Brugge. 

 



 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij brief 
van 4 januari 2007 

Ontvoogdingsbeleid in Vlaanderen inzake stedenbouwkundige vergunningen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

Om zelf bouwvergunningen te verlenen moeten steden en gemeenten tegen mei 2007 voldoen aan 
vijf criteria, de zogenaamde ontvoogdingsvoorwaarden: 
- een goedgekeurd plannenregister 
- een register van niet-bebouwde percelen 
- voldoende stedebouwkundige ambtenaren 
- een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan 
- een vergunningsregister 
Eenmaal ontvoogd, kunnen de gemeenten autonoom beslissen over elke bouwvergunning, wat veel 
tijdswinst oplevert om bouwaanvragen goedgekeurd te krijgen. Wanneer niet voldaan is aan alle 
vijf criteria moeten de bouwvergunningen in dat geval verleend worden door de provincie en 
AROHM, maar die beschikken over te weinig middelen. 

Het is echter nu al duidelijk dat heel wat steden en gemeenten deze deadline niet zullen halen. Van 
de 64 West-Vlaamse gemeenten bijvoorbeeld zijn er nog maar drie ontvoogd. Grote steden zoals 
Roeselare, Kortrijk en Oostende voldoen nog aan geen enkele of een tweetal voorwaarden. Brugge 
dan weer voldoet reeds aan vier van de vijf voorwaarden, maar de vijfde voorwaarde, het 
vergunningsregister, ligt al maanden te wachten op goedkeuring. 
AROHM moet daarover beslissen, maar als gevolg van allerlei problemen zijn de wachttijden zeer 
lang. Volgens sommigen heeft AROHM niet de middelen en het personeel om registers en 
structuurplannen te behandelen. Daardoor is het natuurlijk ook voor alle hangende vergunningen 
maanden wachten. 
Ongetwijfeld zijn er ook in de rest van Vlaanderen gelijkaardige problemen en er gaan dan ook 
steeds meer stemmen op om de termijn te verlengen of de voorwaarden van ontvoogding aan te 
passen. Ook op het kabinet van de minister van Ruimtelijke Ordening ziet men blijkbaar het 
probleem en beseft men dat de deadline nadert. Er werd een studieopdracht uitgevoerd om te zien 
hoe de gemeenten het best kunnen gesteund worden en omdat ook de minister vreest dat 1 mei 
2007 voor een aantal te krap zal zijn, werd bij decreetswijziging het penalisatieluik reeds beperkt. 
Ook de mogelijkheid om uitzonderingen te maken voor gemeenten die al voldoen aan vier van de 
vijf voorwaarden wordt blijkbaar in overweging genomen. 

Hierbij stel ik mij volgende vraag. Hoever staat Ingelmunster met deze zogenaamde 
‘ontvoogdingsvoorwaarden’? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer L. Vandekerckhove, schepen, die hierop het 
volgende antwoordt. 

De gemeente Ingelmunster voldoet op informele wijze aan de 5 voorwaarden. Blijkbaar is echter 
de goedkeuring van bepaalde onderdelen een probleem voor de bevoegde overheidsdienst. Zo ligt 
ons plannenregister reeds sinds een jaar ter controle, maar kregen wij daar tot op heden nog geen 
reactie over. Het Gemeentelijk structuurplan werd tijdens de zitting van december 2006 
goedgekeurd en wacht thans ook op zijn goedkeuring. 

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

 

 
    2   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij brief 
van 4 januari 2007 

Ouderenbeleidscoördinator in Ingelmunster? 



 

 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

Vlaams minister van Welzijn Inge VERVOTTE wil alle gemeenten ondersteunen om ouderen te laten 
deelnemen aan het beleid. Ze voorziet daarom 148.000 euro, waarmee alle 308 gemeenten een 
ouderenbeleidscoördinator kunnen laten opleiden. Dit moet leiden tot een stevig lokaal 
ouderenbeleid in de Vlaamse gemeenten, waar ouderen mee aan geparticipeerd hebben. 
De ouderenbeleidscoördinator is tot op heden niet verplicht. Gemeenten kunnen dus vrij beslissen 
om een coördinator aan te duiden of een vrijwilliger in te schakelen. 
Hij/zij is in de gemeente de centrale persoon bij het uittekenen van het ouderenbeleid. Dat doet de 
coördinator door via allerlei methodes ouderen te laten participeren, maar ook door de lokale 
ouderenraden inhoudelijk te ondersteunen. 
Naast de kennis over ouderen en ouderenbeleid, moet de coördinator uiteraard een aantal 
vaardigheden bezitten zoals, werken met vrijwilligers, onderhandelen, participatiemethodes in de 
praktijk omzetten, enzovoort. 
De coördinator kan zowel een ambtenaar als een vrijwilliger zijn. 

Hierbij stel ik mij volgende vragen. 
1. Gaat men ook in Ingelmunster een ouderenbeleidscoördinator aanduiden? 
2. Indien ja, gaat men dan opteren voor een ambtenaar of een vrijwilliger? 
3. Dient Ingelmunster hiervoor in te staan voor kosten, zoals loon ambtenaar, kantoor, 

werkingsmiddelen? 
4. Indien men opteert voor een ambtenaar, zal Ingelmunster dan een extra werkkracht 

aanwerven of zal men deze taak op de schouders leggen van een ambtenaar die reeds in 
dienst is? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw M.-T. Lapeere, schepen, die hierop het volgende 
antwoordt. 

Uw vraag zal onderzocht worden naar aanleiding van de opstelling van het sociaal beleidsplan. Dit 
sociaal beleidsplan zal vanzelfsprekend ter bespreking en ter goedkeuring aan deze raad worden 
voorgelegd. 
Wij kunnen u echter nu al meedelen dat Ingelmunster aan een groot aantal criteria voldoet om in 
aanmerking te komen voor betoelaging van dergelijk project “ouderenbeleidscoördinator”. Het 
spreekt voor zich dat alles in het werk zal gesteld worden om het seniorenbeleid in onze gemeente 
verder op een doeltreffende wijze te organiseren, zoals dit tot op heden steeds is gebeurd. 

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

 

 
    3   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, per 
mailbericht van 10 januari 2007 

Voorstel tot het onmiddellijk afsluiten van de H. Consciencestraat, deel Onze Lieve Vrouweschool 
tot H. Consciencestraat, nr. 30. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer W. Blondeel, gemeenteraadslid, die het volgende 
toelicht. 

Het betreft het afsluiten voor alle gemotoriseerd verkeer tot de veiligheid van alle weggebruikers is 
gewaarborgd, met name in het verleden jaar aangelegde verbindingsstuk tussen de twee reeds 
bestaande delen van de H. Consciencestraat. 

Immers, langs dit deel van de weg zijn er geen voetpaden. De bermen aan weerszijden van de weg 
zijn voor voetgangers onbegaanbaar. De doorgang tussen de langs beide zijden geparkeerde 
wagens is voor voetgangers, fietsers en rijdende wagens te smal. Het verkeer komt van beide 
kanten en de weg maakt in dit deel een bocht van 90°. Een verkeersbord (F4a) met vermelding 
van snelheidsbeperking 30 km per uur ontbreekt en er is geen openbare verlichting. 
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Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

 
 

De Burgemeester-Voorzitter 

 

 




