
Zitting Gemeenteraad van 24 januari 2006 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, 
Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De Witte, Wilfried 
Vanacker, Ludwig Pillen, Geert Verstraete, Ann Defour, Steven Bourgeois, Hilde 
Vankeirsbilck, Ann De Frene, Marnick Goossens, Koen Geldof, Robrecht Kindt, Johan 
Mistiaen, Jan Coucke, Veerle Declercq, Kurt Windels, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   Principebeslissing inzake de oprichting van RIO-West 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 24 december 2004 dat aan de gemeenten de plicht oplegt in 

te staan voor de sanering van het door hen gecollecteerde afvalwater; 

Gelet op hetzelfde decreet dat de aan de drinkwatermaatschappijen de plicht oplegt in 
te staan voor de sanering van het door hen geleverde drinkwater; 

Gelet op de voorstelling van het project RIO-West door de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening gepresenteerd ten gemeentenhuize door de heer Danny Nolf, ondervoorzitter van 
de Raad van Bestuur, de heer Luk Vandekerckhove, lid van de Raad van Bestuur en ir. Roger 
Pottillius, gewestelijk directeur, op 15 december 2006; 

Gelet op het daarin vervatte voorstel tot oprichting van een rio-intercommunale 
waaromtrent de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met de gemeente Ingelmunster een 
toetredingsovereenkomst zou afsluiten ter invulling van hun respectieve saneringsplicht; 

Overwegende dat deze principebeslissing gezien moet worden als een signaal naar de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening toe waaruit blijkt dat de gemeente Ingelmunster 
interesse betoont om tot een dergelijke rio-intercommunale toe te treden, zodat de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening duidelijk kan inschatten welke vennoten potentiële kandidaten 
zijn tot toetreding en aldus de mogelijkheid hebben het voorstel tot oprichting verder te verfijnen; 

Overwegende dat deze principebeslissing geen enkele financiële noch andere directe 
verbintenis in zich houdt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Een positief advies wordt uitgebracht nopens de toetreding van de gemeente 
Ingelmunster tot de structuur van de op te richten rio-intercommunale ‘RIO-West’ 
voor de duur van de huidige legislatuur ten aanzien van de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening. 

 
De heer Johan Mistiaen, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    2   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging 

De Raad, 

Gelet op zijn besluit van 23 december 1997 houdende vaststelling van de formatie van 
het gemeentepersoneel, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 maart 1998; 
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Gelet op de wijzigingen van voornoemde besluit van 16 maart 1999, 27 juni 2000, 20 
februari 2001, 4 december 2001 en 22 januari 2002; 

Gelet op zijn besluit van 22 maart 2005 houdende goedkeuring wijziging van de 
formatie van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de schorsing van de uitvoering van 
het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 22 maart waarbij de personeelsformatie 
van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd; 

Overwegende dat het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse 
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, de mogelijkheid biedt dat de gemeente 
binnen een termijn van honderd dagen haar beslissing rechtvaardigt of de beslissing intrekt; dat 
omwille van het feit dat in de maanden juli en augustus de gemeenteraad niet bijeenkomt; 

Overwegende dat geen enkel rechtsgevolg is ontstaan op basis van de beslissing van 
de raad van 22 maart 2005; dat met het verlopen van de termijn van 100 dagen, de beslissing van 
22 maart  vernietigd is; 

Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de diensten van de gouverneur 
op 14 juni en 7 september 2005 waarin het besluit van de gouverneur ten aanzien van de 
gemeente toegelicht werd; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 103,117 §1 en 253 §1, 1°; 

Gelet op het ontwerp van gemeentebegroting 2006 en het financieel meerjarig 
beleidsplan 2006-2009; 

Overwegende dat deze formatiewijziging in hoofdzaak een wijziging tot regularisatie 
betreft; 

Overwegende dat de financiële gevolgen van deze wijziging reeds in rekening werden 
gebracht in de voorafgaande dienstjaren, waardoor de gevolgen van deze wijziging op de 
gemeentefinanciën zeer minimaal zullen zijn; 

Overwegende dat de financiële haalbaarheid van deze formatiewijziging wordt 
aangetoond in het financieel meerjarig beleidsplan 2006-2009; 

Gelet op zijn besluit van 26 juni 2004 houdende goedkeuring van het 
beleidsprogramma overeenkomstig artikel 242bis van de NGW, waarin de algemene beleidsvisie 
van het bestuur inzake personeelsbeleid weergegeven is; 

Overwegende dat het gemeentebestuur zeer grote inspanningen wenst te doen inzake 
klantvriendelijk onthaal en een beter service; dat er een professioneel personeelsbeleid zal worden 
gevoerd dat gekenmerkt wordt door het ter beschikking hebben van voldoende en 
gekwalificeerde medewerkers, gelet op de toegenomen taken die meer en meer complex zijn 
ten opzichte van vroeger; 

Overwegende dat het nodig is het kader aan te passen om dit te bereiken; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van de gemeente 
Ingelmunster van 24 januari 2006; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, na 
wijziging, als volgt: 

 A B C 

Secretaris 1   

Ontvanger/financieel beheerder 1   

Bestuurssecretaris 1   

Administratief medewerker 7 1  

Communicatie- en informatieambtenaar 1   

Deskundige netwerk- en IT-beheer 1   

Deskundige burgerzaken   1 
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Stedenbouwkundig- en duurzaamheidsambtenaar 1   

Administratief hoofdmedewerker   1 

Milieuambtenaar  1 1 

Industrieel Ingenieur 1   

Deskundige werkleiding   1 

Technisch medewerker 2 3  

Technisch assistent 7   

Preventieadviseur   1 

Technisch beambte 4,5   

Diensthoofd Vrije Tijd 1   

Sportfunctionaris  1 1 

Bibliothecaris 1   

Bibliotheekassistent 2   

artikel 2: De tabel van de nieuwe personeelsformatie bestaat uit een kolom A, B en C. De 
betrekkingen, vermeld in kolom B zijn uitdovend. Ze worden opgeheven bij 
afvloeiing van de titularis. Kolom C bevat de betrekkingen die geblokkeerd zijn door 
de personeelsleden van het uitdovend kader. Bij afvloeiing van een personeelslid 
dat een betrekking van kolom C blokkeert, wordt de geblokkeerde betrekking 
toegevoegd aan kolom A. 

artikel 3: Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van 
West-Vlaanderen. 

 
    3   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring van de 
wijzigingen 

De Raad, 
Gelet op zijn besluit van 23 december 1997 waarbij het personeelsstatuut met onder 

meer het administratief statuut en de bijlagen, zoals het geldelijk statuut, het reglement 
betreffende het contractueel personeel en het vormingsreglement werd vastgesteld; 

Gelet op de wijzigingen van voornoemd besluit van 16 maart 1999, 27 juni 2000, 20 
februari 2001, 4 december 2001 en 22 januari 2002; 

Gelet op zijn besluit van 22 maart 2005 houdende goedkeuring wijziging van de 
formatie van het gemeentepersoneel; 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de schorsing van de uitvoering van 
het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 22 maart waarbij de personeelsformatie 
van het gemeentepersoneel wordt gewijzigd; 

Overwegende dat het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse 
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, de mogelijkheid biedt dat de gemeente 
binnen een termijn van honderd dagen haar beslissing rechtvaardigt of de beslissing intrekt; dat 
omwille van het feit dat in de maanden juli en augustus de gemeenteraad niet bijeenkomt; 

Overwegende dat geen enkel rechtsgevolg is ontstaan op basis van de beslissing van 
de raad van 22 maart 2005; dat met het verlopen van de termijn van 100 dagen, de beslissing van 
22 maart  vernietigd is; 

Gelet op het overleg tussen het gemeentebestuur en de diensten van de gouverneur 
op 14 juni en 7 september 2005 waarin het besluit van de gouverneur ten aanzien van de 
gemeente toegelicht werd; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid het artikel 105; 

Gelet op de beslissing van heden tot wijziging van de personeelsformatie; 

Overwegende dat de beslissing tot wijziging van de personeelsformatie een aantal 
gevolgen heeft voor de rechtspositieregeling; 
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Overwegende dat het noodzakelijk is dat voor de nieuwe functies de bezoldiging en de 
van toepassing zijnde salarisschalen worden vastgesteld, rekening houdend met onder meer de 
gestelde bekwaamheidsvereisten en functievereisten; 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat voor de nieuwe functies de voorwaarden en 
procedures voor aanwerving en/of bevordering worden vastgesteld; 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat voor de nieuwe functies de voorwaarden en 
procedures voor aanwerving en/of bevordering worden vastgesteld; 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat voor de nieuwe functies de functierelevante 
evaluatiecriteria en de beoordelaars inzake de evaluatie worden vastgesteld; 

Gelet op het protocol van niet-akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van 
de gemeente Ingelmunster van 24 januari 2006; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De bijlage ‘Geldelijk Statuut’ aan het personeelsstatuut wordt aangevuld zoals 
voorzien in bijlage 1. 

artikel 2: Bijlage 1 ‘Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, 
examenprogramma’s en commissies’ van het personeelsstatuut wordt aangevuld 
zoals voorzien in bijlage 2. 

artikel 3: Bijlage 2 ‘Evaluatiecriteria’ van het personeelsstatuut wordt aangevuld zoals 
voorzien in bijlage 3. 

artikel 4: De lijst van de beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage 4. 

 

HUISVESTING 

    4   Verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 
als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of 
onafgewerkt – Goedkeuring voor het dienstjaar 2006 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117 en 118; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 
maart 1999 betreffende beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- en 
gemeentebelastingen; 

Overwegende de noodzaak om de verslechtering van de kwaliteit van woningen en 
gebouwen in de gemeente te voorkomen en te bestrijden; 

Overwegende de noodzaak om langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 
gemeente te voorkomen en bestrijden; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening hiervoor het 
aangewezen instrument is; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting gezien moet worden in een globaal huisvestings- en pandenbeleid en 
hierin de bestraffende pijler vormt naast de belonende pijler van de premies die in 
gemeenteraadszitting van 25 januari 2005 werden goedgekeurd; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 253; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 
als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of 
onafgewerkt, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd voor het dienstjaar 
2006. 
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artikel 2: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig art. 253 van het gemeentedecreet. 

 

OPENBARE WERKEN 

    5   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling WVI, P. Deconinckstraat te 
Ingelmunster 

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

ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2000, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2000, inzonderheid artikel 
133; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, 
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2000 inzonderheid 
artikel 10; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19; 

Gelet op het schrijven van algemeen directeur G. Sanders van WVI van 28 november 
2005; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en omgevingswerken) voor de aan te 
leggen verkaveling op naam van WVI in de P. Deconinckstraat/H. Consciencestraat 
te Ingelmunster worden goedgekeurd. 

artikel 2: 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. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Koen Geldof, raadslid, bij brief van 11 
januari 2006 

Verzoek tot het inrichten van 2 bewegwijzerde wandeltochten in het centrum en in het 
buitengebied van de gemeente. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Koen Geldof, raadslid, die het volgende toelicht. 

Bij het dossier werd een bewegwijzerde wandeltocht door het centrum van Ingelmunster en een 
bewegwijzerde wandeltocht langs alle uithoeken van Ingelmunster gevoegd. 

Het is de bedoeling dat deze wandelingen via bewegwijzering de wandelaars de kans bieden om in 
het eerste geval het centrum van Ingelmunster en in het tweede geval de kleinste uithoeken van 
Ingelmunster te leren kennen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Marcel Dendauw, die hierop het volgende 
antwoordt. 

Allereerst wil ik de heer Geldof danken voor de inspanningen die hij heeft gedaan voor het 
uitstippelen van de twee recreatieve routes door onze gemeente. 

De voorstellen zullen in ieder geval worden voorgelegd aan de betrokken diensten met de opdracht 
deze routes te onderzoeken in functie van de eigendomstoestand van de wegen die de routes 
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aandoen.  
Verder wil ik benadrukken dat het openen van dergelijke routes gezien moet worden in een breder 
toeristisch en recreatief beleid dat op heden in ontwikkeling is. Het is niet alleen belangrijk van 
dergelijke routes te hebben, ze promoten en ze koppelen aan andere recreatieve en toeristische 
trekpleisters binnen de gemeente is even noodzakelijk om op langere termijn tot resultaten te 
kunnen komen. Een eerste element waar de gemeente op dit ogenblik aan werkt is het 
inventariseren van het netwerk aan trage wegen in de gemeente. Bij een dergelijke operatie is het 
terugzoeken en vinden van de exacte juridische toestand soms zeer moeilijk. Het hebben van een 
dergelijke inventaris kan verder worden gebruikt om inderdaad wandel- en fietslussen in de 
gemeente te ontwikkelen. Daarnaast werkt de gemeente op dit ogenblik heel intensief mee aan 
bovengemeentelijke initiatieven die vanuit de streekwerking van de provincie West-Vlaanderen 
werden opgestart, met name het provinciaal fietsroutenetwerk dat ook verschillende punten van 
onze gemeente aandoet. Met het participeren aan dergelijke initiatieven groeit ook het besef dat 
het uitbouwen van de nodige eigen kennis op vlak van toerisme en recreatie noodzakelijk is. 

Wij danken dan ook collega Koen Geldof voor de beide voorstellen en zullen zoals gezegd de 
betrokken diensten hierin om advies vragen. 

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

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij brief van 16 
januari 2006 

Voorstel tot geven van steun aan het Rode Kruis om tenten te kopen voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Pakistan. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt Windels, raadslid, die het volgende toelicht. 

Op zaterdag 8 oktober werden Pakistan, Afghanistan en India het slachtoffer van een zware 
aardbeving. Het dodental in Pakistan bedraagt inmiddels meer dan 86.000, waarvan 19.000 
kinderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ongeveer 128.000 gewonden. 4 miljoen 
mensen werden getroffen door de aardbeving en 3,3 miljoen mensen zijn dakloos. Miljoenen 
mensen zijn geheel afhankelijk van hulp en zullen dat ook de komende maanden blijven. Velen 
verblijven in geïmproviseerde tentenkampen of in zelfgebouwde hutjes. Die bieden onvoldoende 
bescherming tegen de extreem koude winter. De laatste weken daalde de temperatuur elke nacht 
met enkele graden. De sneeuw stapelt zich op tot een hoogte tussen 1 en 4 meter. De temperatuur 
daalt tot –15 °C. Veel toegangswegen naar de getroffen gebieden zijn door de aardbeving 
verwoest. Bovendien zijn vele gebieden volledig ontoegankelijk als het sneeuwt. Ook helikopters 
kunnen door het slechte weer moeilijk hun werk doen. De hulpgoederen moeten vaak met 
muilezels over smalle paadjes de bergen in gebracht worden. Hulpverleners zeggen dat het de 
moeilijkste operatie ooit is. 

Concreet: Het Rode Kruis voorziet de Pakistani van tenten om de winter door te komen. Eén tent 
kost 200 euro en biedt onderdak aan 6 tot 8 personen. De Brug stelt voor om het Rode Kruis te 
steunen met 3.000 euro, het bedrag van 15 tenten. Die 30 cent per inwoner betekent voor 
honderd slachtoffers een voorlopig dak boven hun hoofd, een iets minder koude winter. 
Rekeningnummer 000-0000025-25 en meer info op de website van het Rode Kruis of op het 
nummer 015/44.33.44. 

De heer Voorzitter antwoordt dat dergelijk bedrag niet opgenomen is in de ontwerpbegroting van 
2006 en dat bij de eerstvolgende begrotingswijziging dit bedrag zal worden opgenomen. 
Ondertussen zullen de nodige stappen worden gezet om aan dit voorstel tegemoet te komen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 
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    3   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 
18 januari 2006 

Verkeerssituatie in de Krekelstraat – vraag naar verkeersvertragende maatregelen. 

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

Bij de vraag naar verkeersvertragende maatregelen in de Krekelstraat moet de aandacht vooral 
gaan naar het stuk tussen de Oostrozebekestraat en de Lenteakkerstraat en ook naar het kruispunt 
van de Krekelstraat met de Warandestraat ten bate van het fietsverkeer en de schoolgaande 
kinderen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Yves Vercruysse, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

Eerst en vooral wil ik stellen dat voor, zowel deze, als voor de volgende vraag het hebben over 
landelijke wegen. Landelijke wegen kennen een andere dynamiek dan wegen in een centrum. 

Naar aanleiding van de werken gerealiseerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
heeft de gemeente er mee voor gezorgd dat de weg veiliger werd en niet alleen veiliger voor de 
auto, maar ook veiliger voor de fietser. Het wegdek kreeg een nieuwe toplaag, waardoor 
gevaarlijke putten meteen verdwenen zijn. Ook werden de zijstroken opnieuw geprofileerd, 
waardoor de fietser zich op deze stukken al wat meer confortabeler kan bewegen in vergelijking 
met de versleten toestand van vroeger. 

Wat het kruispunt van de Krekelstraat met de Warandestraat betreft, is daar ook rekening 
gehouden met alle weggebruikers. Het kruispunt is ruimer geworden, zodat vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen die de vlasbedrijven in de omgeving moeten kunnen bereiken, dit via dit 
kruispunt vlokt kunnen doen. Dit moet vermijden dat vrachtwagens vlak voor de schoolpoort in de 
Warandestraat en de Oostrozebekestraat gevaarlijke manoeuvres moeten beginnen uitvoeren. 
Verdere verkeerstechnische ingrepen zijn er momenteel niet gepland en in dit verband is het niet 
echt duidelijk wat er nog meer zou kunnen gebeuren. Ik kan alleen maar hopen, samen met de 
raad, dat alle gebruikers van deze landbouwwegen hun gezond verstand blijven gebruiken. 

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 Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 
18 januari 2006 

Vraag naar het plaatsen van zichtverbeterende spiegels op de kruispunten Krekelstraat-
Lenteakkerstraat en Zwingelaarsstraat-Gentstraat. 

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

Naar aanleiding van een toegevoegd punt in een eerdere zitting, wordt nu bijkomend gevraagd om 
zichtverbeterende spiegels te plaatsen op de kruispunten Krekelstraat-Lenteakkerstraat, voor het 
verkeer komend uit Meulebeke dat geen zicht heeft op verkeer komend uit de Lenteakkerstraat, en 
Zwingelaarsstraat-Gentstraat, voor het verkeer uit de Zwingelaarstraat, dat geen zicht heeft op het 
verkeer in de Gentstraat vanaf de Ring. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Yves Vercruysse, schepen, die het volgende 
antwoordt. 

Naar aanleiding van de voorbije werken in de Krekelstraat is ook het kruispunt van de Krekelstraat 
met de Lenteakkerstraat op gebied van veiligheid bekeken geweest. Het was het oordeel van zowel 
het studiebureau als van het gemeentebestuur dat het aanleggen van een uitwijkstrook op dit 
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kruispunt de meest veilige oplossing was. Alle weggebruikers, zowel automobilisten, vrachtwagens, 
landbouwvoertuigen en zelfs de fietsers kunnen, komende uit de Lenteakkerstraat, rechts 
uitwijken, waardoor ze, ten eerste, vlotter de Krekelstraat, richting Meulebeke, kunnen indraaien 
en waardoor chauffeurs komende uit Meulebeke niet moeten vrezen dat er frontaal gebotst zal 
worden. Het spreekt voor zich dat de gebruikers nog wat moeten wennen aan deze nieuwe situatie, 
maar we hopen dat dit voor dit kruispunt de beste oplossing blijkt te zijn. 

Wat het kruispunt van de Zwingelaarsstraat en de Gentstraat betreft, is er bij de heraanleg met de 
creatie van twee uitstulpingen een situatie ontstaan die de zichtbaarheid fel verbeterd heeft. 
Volgens onze technische dienst reikt de zichtbaarheid aan de ‘slechtste kant’, richting centrum, tot 
over het kruispunt met de Keirselarestraat. Wanneer men echter met de wagen tot op de rand van 
de uitstulpingen komt te staan, reikt de zichtbaarheid nog veel verder. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 


