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OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   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: 

Anita Uyttenhove  Gentseheerweg 129 Izegem 

Jacqueline Creton Gentstraat 89 Ingelmunster 

Karien Crombez Masteneikenstraat 38 Izegem 

Margareta Vankeirsbilck Gistelstraat 11 Izegem 

Maria Vandorpe Kweekstraat 52 Ingelmunster 

Paula Van Ooteghem Kruisstraat 17 Ingelmunster 

Willy Demasure Handelsstraat 29 Ingelmunster 

Hilda Moerman Kortrijkstraat 180 Ingelmunster 

Maria Verschoore Lammekensknokstraat 22 Ingelmunster 

Margareta Deckmyn Koning Boudewijnstraat 12 Ingelmunster 

Alice Delaere Kortrijkstraat 202 Ingelmunster 

Maurits Keppens Hinnebilkstraat 25 Ingelmunster 

Viviane Kesteloot Kweekstraat 44 Ingelmunster 

Dekeyser Carine Doelstraat 246 Ingelmunster 

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

Blok 94 rij 1 lot 3 30 jaar 450 € Begunstigde Messiaen Albert 

Blok 90 rij 2 lot 1 30 jaar 450 € Begunstigde André Lauwers 

Blok 90 rij 2 lot 2 30 jaar 450 € Begunstigde Roger Crombez 

Blok 85 rij 1 lot 5 20 jaar 200 € Begunstigde Rogier Desmet 

Blok 90 rij 2 lot 3 30 jaar 450 € Begunstigde Rene De Jaegere 

Blok 94 rij 1 lot 4 30 jaar 450 € Begunstigde Jooris Depreitere 

Blok 90 rij 2 lot 4 30 jaar 450 € Begunstigde Cecile Vansteenkiste 
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Blok 94 rij 1 lot 5 30 jaar 450 € Begunstigde Willy Debruyne 

Blok 85 rij 1 lot 6 20 jaar 200 € Begunstigde Roger Algoedt 

Blok 94 rij 1 lot 6 30 jaar 450 € Begunstigde Zynaert Achiel 

Blok 85 rij 1 lot 7 20 jaar 200 € Begunstigde Juliaan Geldof 

Blok C lot 62 30 jaar 450 € Begunstigde Maria Dieriks 

Blok 85 rij 1 lot 7 20 jaar 200 € Begunstigde André Verbeke 

Blok 85 rij 1 lot 8 20 jaar  200 € Begunstigde José Devos 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

Anita Uyttenhove  Gentseheerweg 129 Izegem 

Jacqueline Creton Gentstraat 89 Ingelmunster 

Karien Crombez Masteneikenstraat 38 Izegem 

Margareta Vankeirsbilck Gistelstraat 11 Izegem 

Maria Vandorpe Kweekstraat 52 Ingelmunster 

Paula Van Ooteghem Kruisstraat 17 Ingelmunster 

Willy Demasure Handelsstraat 29 Ingelmunster 

Hilda Moerman Kortrijkstraat 180 Ingelmunster 

Maria Verschoore Lammekensknokstraat 22 Ingelmunster 

Margareta Deckmyn Koning Boudewijnstraat 12 Ingelmunster 

Alice Delaere Kortrijkstraat 202 Ingelmunster 

Maurits Keppens Hinnebilkstraat 25 Ingelmunster 

Viviane Kesteloot Kweekstraat 44 Ingelmunster 

Dekeyser Carine Doelstraat 246 Ingelmunster 

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

Blok 94 rij 1 lot 3 30 jaar 450 € Begunstigde Messiaen Albert 

Blok 90 rij 2 lot 1 30 jaar 450 € Begunstigde André Lauwers 

Blok 90 rij 2 lot 2 30 jaar 450 € Begunstigde Roger Crombez 

Blok 85 rij 1 lot 5 20 jaar 200 € Begunstigde Rogier Desmet 

Blok 90 rij 2 lot 3 30 jaar 450 € Begunstigde Rene De Jaegere 

Blok 94 rij 1 lot 4 30 jaar 450 € Begunstigde Jooris Depreitere 

Blok 90 rij 2 lot 4 30 jaar 450 € Begunstigde Cecile Vansteenkiste 

Blok 94 rij 1 lot 5 30 jaar 450 € Begunstigde Willy Debruyne 

Blok 85 rij 1 lot 6 20 jaar 200 € Begunstigde Roger Algoedt 

Blok 94 rij 1 lot 6 30 jaar 450 € Begunstigde Zynaert Achiel 

Blok 85 rij 1 lot 7 20 jaar 200 € Begunstigde Juliaan Geldof 

Blok C lot 62 30 jaar 450 € Begunstigde Maria Dieriks 

Blok 85 rij 1 lot 7 20 jaar 200 € Begunstigde André Verbeke 

Blok 85 rij 1 lot 8 20 jaar  200 € Begunstigde José Devos 
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artikel 1: 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. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2006 – kennisname 
agenda 

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 9 
oktober 2006 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 11 
december 2006; 

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. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2007; 
2. Goedkeuring begroting 2007 
3. Statutaire benoemingen 
4. Varia. 

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

Gelet op het artikel 102, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de begroting 2007 en akte te 
nemen van het verslag van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
in 2007. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 11 december 2006 zal zijn stemgedrag afstemmen op 
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2006 
goedkeuren. 

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

 

KERKBESTUREN 

    3   Advies begroting 2007 van de kerkfabriek O. L. Vrouw 

De Raad, 

Gelet op de begroting van de Kerkfabriek O. L. Vrouw te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2007, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 3 juli 2006; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld: 

Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 48.319,95 
Buitengewone dienst: 15.126,29 
Totaal: 63.446,24 

Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 16.350,00 
Gewone dienst: 45.796,24 
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Buitengewone dienst: 1.300,00 
Totaal: 63.446,24 

SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de begroting 2007 van de Kerkfabriek O. L. 
Vrouw. 

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 wordt opgestuurd. 

 
    4   Advies begroting 2007 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 

Gelet op de begroting van de Kerkfabriek St. Amand te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2007, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 25 juli 2006; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld: 

Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 127.097,12 
Buitengewone dienst: 15.845,47 
Totaal: 142.942,59 

Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 22.210,00 
Gewone dienst: 92.904,97 
Buitengewone dienst: 27.827,62 
Totaal: 142.942,59 

SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de begroting 2007 van de Kerkfabriek St. 
Amand. 

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 wordt opgestuurd. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    5   Verhoging van de eindejaarstoelage voor 2006 en 2007 voor het 
gemeentepersoneel 

De Raad, 
Gelet op het nieuw sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel van de lokale 

sector; 

Gelet op de omzendbrief nr. BA-2005/07 van 18 november 2005; 

Gelet op het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 24 januari 2006; 

Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  
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artikel 1: De eindejaarspremie van het gemeentepersoneel wordt vanaf 2006 verhoogd met 
100 euro en vanaf 2007 opnieuw met 100 euro. 

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

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    6   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 21 juni 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 14, 15 en 16 juli 
2006 naar aanleiding van ‘Statiekermesse’ 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 21 juni 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 14, 15 en 16 juli 2006 n.a.v. ‘Statiekermesse’; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 21 juni 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 14, 15 en 16 juli 2006 n.a.v. 
‘Statiekermesse’, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    7   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 26 augustus 
2006 naar aanleiding van de wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 26 augustus 2006 n.a.v. een wielerwedstrijd op 
open omloop te Ingelmunster; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 26 augustus 2006 n.a.v. een 
wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    8   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 25 juli 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 30 juli 2006 naar 
aanleiding een wielerwedstrijd voor elite z/c en beloften op open omloop te 
Ingelmunster 

De Raad, 
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Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 25  juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 30 juli 2006 n.a.v. een wielerwedstrijd op open omloop te 
Ingelmunster; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 25  juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 30 juli 2006 n.a.v. een wielerwedstrijd op 
open omloop te Ingelmunster, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    9   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 26 juli 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 26 augustus 2006 
naar aanleiding van een barbecue in de Kanaalstraat 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 26 juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 26 augustus 2006 n.a.v. een barbecue in de Kanaalstraat; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 26 juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 26 augustus 2006 n.a.v. een barbecue in 
de Kanaalstraat, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
   10   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 26 juli 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster, op zondag 10 
september 2006 naar aanleiding van het project ‘Brielstroate’ in de Bollewerpstraat 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 26 juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zondag 10 september 2006 n.a.v. het project Brielstroate 
in de Bollewerpstraat; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 26 juli 2006, waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zondag 10 september 2006 n.a.v. het 
project Brielstroate in de Bollewerpstraat, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 
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   11   Bekrachtiging Besluit van de heer Burgemeester van 24 augustus 2006 houdende 
het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 
23 september 2006 n.a.v. de Braderie 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 24 augustus 2006 waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld te Ingelmunster op 23 september 2006 n.a.v. de 
Braderie; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 24 augustus 2006 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op 23 september 2006 n.a.v. de Braderie, wordt 
bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
   12   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 19 september 2006 houdende 
het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster, op zaterdag 23 en 
zondag 24 september 2006 naar aanleiding van de jaarlijkse kermis en de 
Kontrabasfeesten 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 19 september 2006, waarbij een 
tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 23 en zondag 24 september 2006 n.a.v. 
de jaarlijkse kermis en de Kontrabasfeesten; 

Gelet op de beschikkingen betreffende de politiehervorming op het verkeer en de 
desbetreffende bepalingen in de gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester van 19 september 2006 houdende het 
tijdelijk verkeersreglement vastgesteld op zaterdag 23 en zondag 24 september 
2006 n.a.v. de jaarlijkse kermis en de Kontrabasfeesten, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
   13   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op maandag 
30 oktober, dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november 2006 n.a.v. Allerheiligen 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op art. 119, hernummerd 
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16 maart 1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.'s van 23 juni 1978, 
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25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 
1 februari 1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd bij de M.B.'s van 
20 juli 1990, 1 februari 1991 en 11 maart 1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.'s van 
8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers, met daarbijhorend toegenomen verkeer allerhande, te verwachten valt; 

Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers ervan; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: 1. Vanaf maandag 30 oktober 2006 vanaf 6u00 tot woensdag 1 november 2006 om 
24u00 zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1.a. Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd fietsers, in de hierna 
vermelde straten en volgens bijgevoegde verplichte richting: 
 
* Hinnebilkstraat: vanaf het kruispunt met de Schoolstraat tot aan het kruispunt 
met de Bollewerpstraat; 
 
* Schoolstraat: vanaf kruispunt met de Hinnebilkstraat tot kruispunt met de 
Guido Gezellestraat; 
 
1.b. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de 
verkeersborden C1 en F19, met onderbord “Uitgezonderd fietsers” bevestigd aan 
nadarbarelen. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
tot voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de zonechef van de 
politiezone MIDOW. 

 
   14   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 5 november 
2006 naar aanleiding van de provinciale wandeldag 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op art. 119, hernummerd 
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16 maart 1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30 december 1982; 

Gelet op het K.B. van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij het K.B.’s van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juni 1990 en 
1 februari 1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 20 
juli 1990, 1 februari 1991 en 11 maart 1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 8 
december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984 
en 17 september 1988; 
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Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, 
inzonderheid op art. 134§1, waarbij aan de burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: 1. Op zondag 5 november 2006 van 6u00 tot 20u00 is in de hiernavolgende straat 
de toegang verboden voor alle verkeer: 
 
Ringlaan: vanaf het rondpunt met de Meulebekestraat tot aan het rondpunt met de 
Oostrozebekestraat 
 
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door verkeersborden C3 en 
nadarhekkens. 
 
2. Op zondag 5 november 2006 van 6u00 tot 20u00 is in de hiernavermelde straat 
de toegang verboden voor alle verkeer: 
 
Bollewerpstraat: vanaf het kruispunt met de Lenteakkerstraat tot en met het 
kruispunt met de Ringlaan 
 
Bollewerpstraat: vanaf het kruispunt met de Hinnebilkstraat tot en met het 
kruispunt met de Ringlaan, uitgezonderd plaatselijk verkeer tot de parking 
Sportcentrum 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden C3 en 
nadarhekkens, aangevuld met een onderbord waarop vermeld is “uitgezonderd 
plaatselijk verkeer” en verkeersbord F45c. 
 
3. Op zondag 5 november 2006 van 6u00 tot 20u00 is in de hiernavermelde straat 
stilstaan en parkeren verboden: 
 
Bollewerpstraat: vanaf het kruispunt met de Oostrozebekestraat tot en met het 
kruispunt met de Ringlaan, langs beide zijden van de straat. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E3. 

artikel 2: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heer Korpschef van de lokale 
Politie MIDOW. 

 

FINANCIËN 

   15   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger 1ste kwartaal 2006 

De Raad, 
Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van de heer Joost Vandeweghe, 

waarnemend Gemeenteontvanger, per 10 augustus 2006, met kastoestand op 31 maart 2006 als 
volgt: 

 Debet Credit 

  Financiële rekeningen 

55001  Dexia - rekening-courant 

55300  Spaarboekje Dexia 

55001  KBC – R/C 

55001  KBC Spaarrekening 

 

137.779,53 

112.826,50 

20,18 

134.000,00 
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55006  Dexia – rek. KO op leningen 

55018  Dexia – rek. toelagen en leningsgelden 

55201  Fortis – Zichtrekening 

55300  Beleggingen 

55600  De Post 

55700  Kas ontvanger 

 

  TOTAAL 

732.550,78 

189.827,80 

3.746,12 

2.112.826,50 

4.333,79 

383,43 

 

3.315.468,13 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 1ste kwartaal 2006 van de heer 
waarnemend Gemeenteontvanger, per 10 augustus 2006, met kastoestand op 31 
maart 2006, goed te keuren. 

 
   16   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger 2de kwartaal 2006 

De Raad, 
Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van de heer Joost Vandeweghe, 

waarnemend Gemeenteontvanger, per 10 augustus 2006, met kastoestand op 30 juni 2006 als 
volgt: 

 Debet Credit 

  Financiële rekeningen 

55001  Dexia - rekening-courant 

55001  KBC – R/C 

55006  Dexia – rek. KO op leningen 

55018  Dexia – rek. toelagen en leningsgelden 

55201  Fortis – Zichtrekening 

55300  Beleggingen 

55600  De Post 

55700  Kas ontvanger 

 

  TOTAAL 

 

584.828,55 

530,07 

732.550,78 

300.000,00 

737,66 

1.699.883,67 

8.966,96 

1.521,86 

 

3.329.019,55 

 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 2de kwartaal 2006 van de heer 
waarnemend Gemeenteontvanger, per 10 augustus 2006, met kastoestand op  
30 juni 2006, goed te keuren. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   17   Goedkeuring akten van overdracht van onroerende goederen, zonder beding van 
prijs, jegens verschillende eigenaars, met het oog op het verharden van de toegangsweg 
tot de woningen Zuidstraat 7 tot en met 13 

De Raad, 
Overwegende dat het met het oog op het verharden van de toegangsweg tot de 

woningen Zuidstraat 7 tot en met 13, noodzakelijk is de nodige gronden te verwerven; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt ten kostelozen titel; 
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Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk met het oog op 
de verharding van een deel van de Zuidstraat; 

Gezien de ontwerpen van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De inneming jegens de hiernavermelde eigenaars, gelegen langs de Zuidstraat, 
zonder beding van prijs, worden goedgekeurd als volgt: 

Lot Ligging 

Zuidstraat 

Eigenaar Kad. Geg. - 
Sectie C 

Oppervlakte 

1 13 Decottignies-Carlu S. 419G 0a 48 ca 

2 11 Slambrouck-Van Maele W. 419F 0 a 43 ca 

3 9 Vlieghe W. 417D 1 a 11 ca 

4 7 Vandekerckhove-Vandenbulcke K. 416D 0 a 58 ca 

artikel 2: De aankoop wordt van openbaar nut verklaard, voor inlijving in de wegenis van de 
Zuidstraat. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akten namens de 
gemeente te ondertekenen. 

 
   18   Goedkeuring akte van overdracht van onroerende goederen, zonder beding van 
prijs, door het OCMW aan de gemeente, met het oog op de opname in het openbaar 
domein van de wegenis en beplanting – omgeving serviceflatgebouw 

De Raad, 
Overwegende dat het in het kader van het GNOP noodzakelijk is dat de gemeente 

eigenaar wordt van de wegenis en beplanting in de omgeving van het serviceflatgebouw; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt ten kostelozen titel; 

Overwegende dat deze inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk met het oog op 
de opname van de wegenis en beplanting in het openbaar domein; 

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

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van akte van overdracht van 81 a 57 ca wegenis en groenzone, 
gelegen aan de Weststraat 55, te nemen uit perceel kadastraal bekend sectie A 
nummer 996/h2, zonder beding van prijs, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, voor inlijving in het openbaar 
domein van de gemeente. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de akten namens de 
gemeente te ondertekenen. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   19   Definitieve aanname bijzonder plan van aanleg ‘Gentstraat-Oost’ 

De Raad, 
Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 

1996, gewijzigd bij de decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999, 26 april 2000, 13 juli 2001, 
8 maart 2002 en 19 juli 2002; 
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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 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2002; 

Gelet op het Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 
december 1979; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet inzonderheid artikel 117; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende 
bekrachtiging van de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente 
Ingelmunster behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als 
economische knooppunten; 

Gelet op het ontwerp van het BPA Gentstraat-Oost opgemaakt door de WVI, 
omvattende de bestaande toestand, het bestemmingsplan, onteigeningsplan, de memorie van 
toelichting en de stedenbouwkundige voorschriften; 

Gelet dat aan het bijzonder plan van aanleg een onteigeningsplan wordt gekoppeld om 
de realisatie van het speelbos te verzekeren; 

Gelet op de plenaire vergadering van 21 september 2005 met de adviserende 
instanties; 

Overwegende dat het voorontwerp van het BPA Gentstraat-Oost gunstig werd 
geadviseerd door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in zitting van 5 april 
2006; 

Gelet dat een openbaar onderzoek werd gehouden tussen 10 mei 2006 en 9 juni 2006; 

Gelet dat alle eigenaars van de percelen gelegen binnen de verkaveling VK 
5.00/36007/336.3 allen bij aangetekend schrijven uitdrukkelijk werden verwittigd van het opheffen 
van de verkaveling; 

Gelet dat tijdens het openbaar onderzoek één bezwaarschrift werd ingediend; 

Overwegende dat de GECORO in zitting van 5 juli 2006 omtrent het BPA en het 
bezwaarschrift een advies heeft uitgebracht; Dat hierin wordt geadviseerd om de percelen 2 en 3 
uit het onteigeningsplan uit te sluiten; Dat eveneens wordt geadviseerd om de deelzone voor 
jeugdinfrastructuur uit te breiden zodat alle gebouwen op de eigendom van de indiener van het 
bezwaarschrift in deze zone komen te liggen; 

Gelet dat het advies van de GECORO kan gevolgd worden voor het eerste punt; dat 
het niet de intentie is geweest van de gemeente om de eigendom van de indiener van het 
bezwaarschrift aan te tasten. Dat het hier gaat om een woning en de aanhorige tuinzone; dat deze 
twee percelen niet essentieel zijn om de bestemming speelbos te realiseren; 

Gelet dat het advies van de GECORO betreffende de uitbreiding van de deelzone voor 
jeugdinfrastructuur niet gevolgd kan worden; gelet dat op de plenaire vergadering door de 
verschillende aanwezige instanties duidelijk werd gesteld dat de hoeveelheid jeugdinfrastructuur bij 
een speelbos van ca. 5 ha niet zo groot kan gezien worden; dat de gebouwen die momenteel in de 
deelzone voor jeugdinfrastructuur zijn gelegen samen een voldoende groot volume 
vertegenwoordigen om jeugdinfrastructuur te voorzien op schaal van dit speelbos; 

Gelet dat voor het overige het advies van de GECORO kan bijgetreden worden; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het BPA Gentstraat-Oost wordt definitief aangenomen. 

artikel 2: Het onteigeningsplan bij het BPA Gentstraat-oost wordt definitief aangenomen met 
uitsluiting van de percelen 2 en 3. 

artikel 3: De verkaveling VK 5.00/36007/336.3 wordt opgeheven. 
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STEDENBOUW 

   20   Goedkeuring aanpassen wegvakken en kruispunt Bruggestraat – Grote 
Roeselarestraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, in het bijzonder artikel 127; 

Gelet op de bouwaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Leefmilieu & Infrastructuur, Administratie Wegen & Verkeer met als adres Markt 1 te 
Brugge tot het aanpassen van wegvakken en kruispunt, aanleg rotonde, middengeleiders en fiets- 
en voetpaden op het kruispunt van de Bruggestraat en Grote Roeselarestraat; 

Gelet op het schrijven van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 10 
augustus 2006 waarin wordt gesteld dat aangezien de aanvraag de aanleg of wijziging van het 
openbaar gemeentelijk wegennet beoogt, het advies van het College van Burgemeester en 
Schepenen betreffende de aanvraag moet vergezeld zijn van een besluit van de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De aanpassing en wijziging aan het openbaar gemeentelijk wegennet zoals voorzien 
in de bouwaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Leefmilieu & Infrastructuur, Administratie Wegen & Verkeer met als 
adres Markt 1 te Brugge tot het aanpassen van wegvakken en kruispunt, aanleg 
rotonde, middengeleiders en fiets- en voetpaden op het kruispunt van de 
Bruggestraat en Grote Roeselarestraat, goed te keuren. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing dient samen met het advies van het College van 
Burgemeester en Schepenen betreffende de bouwaanvraag over te maken aan de 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het agentschap RO-Vlaanderen. 

 

ONDERWIJS 

   21   Goedkeuring lestijdenpakket voor het schooljaar 2006-2007 voor de 
Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd” en de Gemeentelijke BLO-school “De Zon 

De Raad, 

Gezien het koninklijk besluit van 30 augustus 1984 houdende organisatie van het 
gewoon kleuter- en lager onderwijs, op basis van een lestijdenpakket; 

Overwegende dat de vaststelling van dit lestijdenpakket gebeurt conform het besluit 
van de Vlaamse Executieve, betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs 
op basis van een lestijdenpakket, van 12 juni 1991, zoals gewijzigd; 

Gezien het proces-verbaal van overleg van de Schoolraad van 20/09/2006; 

Gezien het protocol van 19/09/2006 van het Afzonderlijke Bijzonder Comité 
Onderwijs; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden, inzonderheid artikel 9; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De berekening van het lestijdenpakket en de aanwending ervan voor de 
gemeentelijke lagere school als volgt goed te keuren: 
 
Aantal uren volgens de schalen 226 lestijden 
Af te nemen voor directie  -8 lestijden 
TOTAAL    218 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- vast benoemde titularissen  234 lestijden 
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- lestijden tekort   -16 lestijden 
TOTAAL    218 lestijden 
 
Aan te vullen met: 
- RKG     18 lestijden 
- zedenleer    6 lestijden 
- directievervanging   8 lestijden 
- beleidsondersteuning   6 lestijden 
- GOK     6 lestijden 
- Zorgbeleid    10/36 lestijden 
- ICT-coördinator   4/36 lestijden 
- lich. Opvoed.    2 lestijden 
- administratief medewerker  23/36 lestijden 

artikel 2: De berekening van het lestijdenpakket en de verdeling ervan voor de 
gemeentelijke BLO-school als volgt goed te keuren: 
 
A. BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL 
 
Aantal uren volgens de schalen 121 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- directieambt    4 lestijden 
- meest gevolgde cursus RKGD  8 lestijden 
- vast benoemde titularissen ASV 112 lestijden 
- lestijden BLM ASV spec. LO  6 lestijden 
TOTAAL    130 lestijden 
 
B. PARAMEDISCH, MEDISCH, SOCIAAL, PSYCHOLOGISCH EN ORTHOPEDAGOGISCH 
PERSONEEL 
 
Aantal uren volgens de richtgetallen:  41 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- vaste lestijden logo   30 lestijden 
- vaste lestijden kiné   18 lestijden 
TOTAAL    48 lestijden 
Boventallige lestijden   7 lestijden 
 
C. BUITEN HET GEWONE PAKKET 
 
- administratief medewerker  12/36 lestijden 
- ICT-coördinator   1/36 lestijden 
- beleidsondersteuning   3 lestijden 
- directievervanging   4 lestijden 

 

BIBLIOTHEEK 

   22   Bekrachtigen instap Provinciaal bibliotheeksysteem 

De Raad, 
Gelet op de “Overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en het 

gemeentebestuur van Ingelmunster betreffende de instap van de openbare bibliotheek in het 
Provinciaal Bibliotheeksysteem” in bijlage. 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De overeenkomst wordt goedgekeurd. 

 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
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Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse  
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq  

 
 
 


