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OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

    1   Onderzoek van de geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging van de heer Pascal 
Staelens als gemeenteraadslid 

De Raad, 

Gelet op het ontslag van de heer Johan Mistiaen als raadslid aangeboden in zitting van 
de gemeenteraad op 28 maart 2006; 

Gelet op de aktename van dit ontslag door de gemeenteraad in zelfde zitting en 
overwegende dat in zijn opvolging dient voorzien te worden; 

Overwegende dat de eerste opvolger van lijst nr. 4 ‘SP’ als gemeenteraadslid dient 
aangesteld te worden; 

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-
Vlaanderen van 30 november 2000 waarbij de zetelverdeling tussen de lijsten zoals die door het 
Hoofdbureau bij de verkiezing van 8 oktober 2000 voor de gemeenteraad van Ingelmunster is 
vastgesteld, correct werd bevonden en waarbij tevens de rangorde waarin de opvolgers gekozen 
zijn verklaard correct werd bevonden; 

Overwegende dat de heer Meyfroot Dominique als eerste opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat de heer Meyfroot op heden niet meer ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters van de gemeente en aldus niet kan zetelen; 

Overwegende dat de heer Pascal Staelens als tweede opvolger werd verkozen; 

Overwegende dat de heer Pascal Staelens tot op heden blijkens de voorgelegde 
documenten: 

- niet heeft opgehouden te beantwoorden aan de verkiesbaarheidsvereisten bepaald bij art. 65 
van de gemeentekieswet, 

- niet door een veroordeling ontzet is van het recht om gekozen te worden, niet krachtens artikel 
6 van het kieswetboek van het kiesrecht uitgesloten is, niet ingevolge artikel 7 van dat wetboek 
in de uitoefening van het kiesrecht geschorst is en niet de voorbije twaalf jaar, zelfs met uitstel, 
veroordeeld is wegens één van de in artikelen 240, 241, 243 en 245 tot 248 van het 
strafwetboek omschreven misdrijven, gepleegd in de uitoefening van een gemeenteambt; 

Overwegende dat het ons niet bekend is dat hij zich niet bevond in één der gevallen 
van onverenigbaarheid wegens ambtsbekleding of verwantschap, voorzien door de artikelen 71, 
72, 72bis, 73, 74 van de gemeentewet, en zich niet bevindt in het geval zoals bepaald in art. 75 
van de gemeentewet en de wet van 7 juli 1994; 

Gelet op het bewijs van nationaliteit, het getuigschrift van verblijf en de nota der 
veroordelingen waaruit blijkt dat de heer Pascal Staelens geen veroordelingen heeft opgelopen; 

Overwegende dat er aldus geen enkel bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van de 
heer Pascal Staelens geldig verklaard worden en dat dit effectief verkozen raadslid toegelaten 
wordt tot het afleggen van de eed, bepaald bij art. 80 van de gemeentewet; 
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Overwegende dat heer Pascal Staelens per brief van 19 april 2006 heeft laten weten 
dat hij zijn mandaat niet wenst op te nemen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Kennis te nemen van het feit dat de heer Pascal Staelens zijn mandaat niet wenst 
op te nemen. 

artikel 2: De heer Gemeentesecretaris te gelasten de volgende opvolger op de lijst op te 
roepen. 

 
    2   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: 

Marie-José Desmet Gentstraat 104 Ingelmunster 
Patrick Vanackere Gentstraat 43 Ingelmunster 
Georgette Vens Doelstraat 20 Ingelmunster 
Rosa Windels O.L.Vrouwstraat 4 Ingelmunster 
Roger Vandeputte Zwanestraat 3 Ingelmunster 
André Depypere Meulebekestraat 52 Ingelmunster 
Juliana Herman Bruggestraat 163 Ingelmunster 
Pierre Verbeest M. Devisscherestraat 30 Ingelmunster 

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

Blok 90 rij 3 lot 7 30 jaar 345,00 € Begunstigde Verhulst Omer 
Blok 90 rij 3 lot 9 30 jaar 345,00 € Begunstigde Heldenbergh Carina 
Blok 90 rij 3 lot 10 30 jaar 345,00 € Begunstigde Demaegdt Daniel 
Blok 95 rij 1 lot 11 30 jaar 450,00 € Begunstigde Vandekerckhove Pierre 
Blok 94 rij 1 lot 2 30 jaar 450,00 € Begunstigde Crop Gabriella 
Blok C lot 58 30 jaar 450,00 € Begunstigde Vanbrabant Maria 
Blok C lot 59 30 jaar 450,00 € Begunstigde Heydens Jacques 
Blok C lot 63 30 jaar 450,00 € Begunstigde Vandenheede Henriette 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

Marie-José Desmet Gentstraat 104 Ingelmunster 
Patrick Vanackere Gentstraat 43 Ingelmunster 
Georgette Vens Doelstraat 20 Ingelmunster 
Rosa Windels O.L.Vrouwstraat 4 Ingelmunster 
Roger Vandeputte Zwanestraat 3 Ingelmunster 
André Depypere Meulebekestraat 52 Ingelmunster 
Juliana Herman Bruggestraat 163 Ingelmunster 
Pierre Verbeest M. Devisscherestraat 30 Ingelmunster 

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

Blok 90 rij 3 lot 7 30 jaar 345,00 € Begunstigde Verhulst Omer 
Blok 90 rij 3 lot 9 30 jaar 345,00 € Begunstigde Heldenbergh Carina 
Blok 90 rij 3 lot 10 30 jaar 345,00 € Begunstigde Demaegdt Daniel 
Blok 95 rij 1 lot 11 30 jaar 450,00 € Begunstigde Vandekerckhove Pierre 
Blok 94 rij 1 lot 2 30 jaar 450,00 € Begunstigde Crop Gabriella 
Blok C lot 58 30 jaar  450,00 € Begunstigde Vanbrabant Maria 
Blok C lot 59 30 jaar 450,00 € Begunstigde Heydens Jacques 
Blok C lot 63 30 jaar  450,00 € Begunstigde Vandenheede Henriette 
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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 

    3   IVIO – Gewone algemene vergadering van 15 mei 2006 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 31 
maart 2006 om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van IVIO van 15 mei 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. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2005; 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-Revisor; 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2005; 
4. Winstverdeling 
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en Commissaris-Revisor voor het boekjaar 2005; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van IVIO van 15 
mei 2006. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de gewone 
algemene vergadering van IVIO van 15 mei 2006 zal zijn stemgedrag afstemmen 
op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de gewone algemene vergadering van IVIO van 15 mei 2006 
goedkeuren. 

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

 
    4   WVI – Algemene vergadering van 19 mei 2006 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 31 
maart 2006 om deel te nemen aan de algemene vergadering van WVI van 19 mei 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 WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 7 december 2005; 
2. Verslag van de Raad van Bestuur; 
3. Verslag van de Commissaris-Revisor; 
4. Jaarrekening 2005; 
5. Kwijting aan de bestuurders en Commissaris-Revisor; 
6. Benoeming twee leden in het Regionaal Comité Brugge-Oostende: mevr. Martine Van 

Hecke, Torhout en de heer Rudy Declerck, Oostende; 
7. Benoeming één lid in het Regionaal Comité Westhoek: de heer Johny Estienne, Veurne; 
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8. Benoeming twee leden in de Raad van Bestuur: de heer Rudy Declerck, Oostende en de 
heer Johny Estienne, Veurne; 

9. Toetreding van de WVI tot het Lokaal Samenwerkingsverband voor Grensoverschrijdende 
Samenwerking, de Frans-Belgische Eurometropool Lille 

10. Varia 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van WVI van 19 mei 2006. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van WVI van 19 mei 2006 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de algemene vergadering van WVI van 19 mei 2006 goedkeuren. 

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

 

BEVOLKING – STRATEN EN PLEINEN 

    5   Definitieve vaststelling straatbenamingen – Kloosterhof en O. L. Vrouwstraat 

De Raad, 
Gelet op de informele vraag daterend van 12 oktober 2005 en gericht aan de 

gemeentelijke culturele raad omtrent de straatnaamgeving naar de aan te leggen wegenis in de 
verkaveling NV Immotel en de aangelegde wegenis in de verkaveling NV Vlasimmo; 

Gelet op het voorafgaand advies van de gemeentelijke culturele raad betreffende deze 
aangelegenheid, daterend van 8 november 2005; 

Gelet op de voorbereidende beslissing van 8 december 2005 uitgaande van het college 
van burgemeester en schepenen betreffende deze aangelegenheid; 

Gelet op de principebeslissing van 10 januari 2006 waarin de gemeenteraad principieel 
beslist de aan te leggen wegenis in de verkaveling NV Immotel, de benaming “Kloosterhof” te 
geven, verwijzend naar “’t Kloosterhof”, houten naambord, naamgeving die refereert aan de 
gevluchte Franse religieuzen die zich in 1902 bij deze hoeve vestigden; 

Gelet op diezelfde principebeslissing waarin de gemeenteraad principieel beslist de 
aangelegde wegenis in de verkaveling NV Vlasimmo, de benaming “O. L. Vrouwstraat” te geven, 
daar deze straat in het verlengde ligt van de huidige O. L. Vrouwstraat; 

Gelet op de vraag om advies, daterend van 10 januari 2006, bij de gemeentelijke raad 
voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding nopens de voorgestelde straatbenaming; 

Gelet op de bekendmaking van deze principebeslissing op 16 januari 2006; 

Gelet op het proces-verbaal van afsluiting, daterend van 4 april 2006, waarbij geen 
bezwaren of opmerkingen schriftelijk werden ingediend binnen de voorgeschreven termijn van 30 
dagen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De benaming van de aan te leggen wegenis in de verkaveling NV Immotel wordt 
definitief vastgesteld onder de benaming “Kloosterhof”. 

artikel 2: De benaming van de aangelegde wegenis in de verkaveling NV Vlasimmo wordt 
definitief vastgesteld onder de benaming “O.L.Vrouwstraat”. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    6   Kennisgeving beslissing van de gouverneur ten aanzien van het besluit van de 
gemeenteraad van 24 januari 2006 

De Raad, 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2006 houdende formatie 
van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging en houdende rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel – goedkeuring van de wijzigingen; 

Gelet op de brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – de Gouverneur 
van de Provincie West-Vlaanderen van 24 maart 2006 waarin de beslissing van de heer Gouverneur 
van 23 maart 2006 ten aanzien van voornoemde beslissingen van de gemeenteraad meegedeeld 
wordt; 

Gelet op de beslissing van de Gouverneur van 23 maart 2006 houdende schorsing van 
het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 24 februari 2006 houdende wijziging van 
de formatie van het gemeentepersoneel voor wat betreft de toevoeging van de functies van 
milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur (B1-B3/C4-C5) en het besluit van de gemeenteraad 
van Ingelmunster van 24 februari 2006 houdende wijziging van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel voor wat betreft de wijzigingen van de bepalingen met betrekking tot de 
functies van milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur of deskundige preventie (B1-B3/C4-
C5); 

Overwegende dat de beslissing van de Gouverneur inhoudt dat de formatiewijziging in 
uitvoering kan treden, met uitzondering van de functies van milieuambtenaar (B4-B5) en 
preventieadviseur (B1-B3/C4-C5). 

Overwegende dat de functies van milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur (B1-
B3/C4-C5) in de beslissing van de gemeenteraad voorzien waren om in uitvoering te treden vanaf 
2010; 

Overwegende dat het motief om de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad 
van Ingelmunster van 24 januari 2006 voor wat betreft de functies milieuambtenaar en 
preventieadviseur te schorsen, gelegen is in het ontbreken van een financiële verantwoording die 
strekt tot na 2009; 

Gelet op het gemeentedecreet, met name de bepalingen betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid heeft deze besluiten, geheel of 
gedeeltelijk, in te trekken, ofwel deze besluiten gemotiveerd kan handhaven of aanpassen binnen 
een termijn van honderd dagen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen zich beraadt over welke 
optie en dit zal voorleggen naar aanleiding van de volgende gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van 23 maart 
2006 houdende schorsing van het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster 
van 24 februari 2006 houdende wijziging van de formatie van het 
gemeentepersoneel voor wat betreft de toevoeging van de functies van 
milieuambtenaar (B4-B5) en preventieadviseur (B1-B3/C4-C5) en het besluit van 
de gemeenteraad van Ingelmunster van 24 februari 2006 houdende wijziging van 
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel voor wat betreft de wijzigingen 
van de bepalingen met betrekking tot de functies van milieuambtenaar (B4-B5) en 
preventieadviseur of deskundige preventie (B1-B3/C4-C5). 

 
    7   Openverklaring van volgende betrekkingen via bevordering bij het 
gemeentebestuur van Ingelmunster 
 - Deskundige Netwerk- en IT-beheer in de Dienst Administratie 
 - Deskundige Werkleiding in de Dienst Openbare werken en Patrimonium 
 - Administratief hoofdmedewerker in de Dienst Grondgebied 
 - Sportfunctionaris in de Dienst Vrije Tijd 

De Raad, 
Gelet op de vraag tot hoogdringende behandeling van dit agendapunt, gevraagd door 

de personeelsdienst; 

Overwegende dat het ontwerp van beslissing ter zitting aan de raadsleden overhandigd 
werd; 

Overwegende dat de heer Burgemeester ter zitting de aard van de beslissing aan de 
raad toelichtte; 
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BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Over te gaan tot behandeling van onderstaand punt bij hoogdringendheid. 

De Raad, 
Gelet op het besluit van 24 januari 2006 houdende wijziging van de 

personeelsformatie; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 23 maart 2006 
houdende schorsing van het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2006 houdende wijziging 
van de formatie van het gemeentepersoneel voor wat betreft de functies van milieuambtenaar (B4-
B5) en preventieadviseur (B1-B3/C4-C5); 

Gelet op art. 117 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de Gouverneur de schorsing van een besluit kan beperken tot één of 
meer delen van het besluit, op voorwaarde dat het niet-vernietigde deel nog op samenhangende 
wijze uitgevoerd kan worden; 

Overwegende dat dit hier het geval is, waardoor de wijziging van de 
personeelsformatie uitwerking kan krijgen; 

Gelet op het statuut van het gemeentepersoneel; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2006 waarin onder meer 
de specifieke bevorderingsvoorwaarden, de examenverrichtingen en –commissies bepaald werden 
voor deze functies; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De statutaire betrekkingen van Deskundige Netwerk- en IT-beheer (niveau B1-
B3/C4-C5), Deskundige Werkleiding (niveau B1-B3/C4-C5) en Administratief 
hoofdmedewerker (C4-C5) worden open verklaard via bevordering van C1-C3 naar 
C4-C5. 

artikel 2: De statutaire betrekking van Sportfunctionaris (niveau B4-B5) wordt open 
verklaard via bevordering van B1-B3 naar B4-B5. 

artikel 3: Het College de opdracht te geven de kandidaten op te roepen en de 
bevorderingsexamens te organiseren. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    8   Bekrachtiging Besluit van de heer Burgemeester van 29 maart 2006 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 1 april 2006 
n.a.v. het Kindercarnaval georganiseerd door KWB 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de heer burgemeester van 29 maart 2006 waarbij een tijdelijk 

verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 1 april 2006 n.a.v. het Kindercarnaval, 
georganiseerd door KWB; 

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 29 maart 2006 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op zaterdag 1 april 2006 n.a.v. het Kindercarnaval, 
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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    9   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 5 april 2006 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de 
jaarlijkse vinkenzetting ingericht door de vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht”  

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 4 april 2006 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 15 april 2006 naar aanleiding van de jaarlijkse 
vinkenzetting ingericht door de vinkenmaatschappij ‘Elk Zijn Recht”; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het besluit van de Burgemeester van 4 april 2006 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op 15 april 2006 naar aanleiding van de jaarlijkse 
vinkenzetting ingericht door de vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht’ wordt 
bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur 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   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster n.a.v. de 
vinkenzettingen van vinkenmaatschappij “Elk Zijn Recht”  

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, 
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 er in mei 2006 twee vinkenzettingen worden ingericht op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster door ‘Vinkenmaatschappij Elk Zijn Recht’; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers te verwachten valt; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op onderstaande data zal vanaf 8u30 tot 10u15 volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
1. Alle voertuigenverkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, zal verboden zijn 
in de Jan Breydelstraat, meer bepaald vanaf huisnummer 33 t.e.m. huisnummer 61 
en eventueel op het Acaciaplein. 
 
2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 



Vervolg zitting van 25 april 2006 
 

 

C3, met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten”, bevestigd aan nadarbarelen en 
geplaatst op het kruispunt Meulebekestraat – Jan Breydelstraat. 
 
3. data: maandag 1 mei 2006 en zondag 14 mei 2006. 

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 Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de heer Zonechef 
van de politiezone MIDOW. 

 
   11   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf vrijdag 5 
mei 2006 tot en met zondag 7 mei 2006 naar aanleiding van het “Labadoux-festival”  

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; 

Overwegende dat vanaf vrijdag 5 mei tot zondag 7 mei 2006 het ‘Labadoux festival’ 
georganiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers te verwachten valt, met daarbij horende hinder voor het doorgaand verkeer 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 feesten bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers en met het oog op een vlot verloop 
van het normale verkeer; 

BESLUIT eenparig  

artikel 1: Vanaf vrijdag 5 mei 2006 om 18.00 uur tot zondag 7 mei 2006 om 24.00 uur, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. alle verkeer, uitgezonderd festivalbezoekers en bewoners, zal verboden zijn in de 
Wantestraat vanaf kruispunt Gentstraat tot aan de Trakelweg. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van de 
verkeersborden C3 met onderbord “Uitgezonderd bewoners en festivalbezoekers”, 
bevestigd aan nadarbarelen. 
 
2. Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Wantestraat vanaf de Trakelweg tot 
aan de Rijksweg. 
 
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van de verkeersborden 
C1 en F19. 
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3. Alle verkeer, uitgezonderd bewoners, is verboden in de Walbrugstraat. 
 
Dit verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van het verkeersbord 
C3 met onderbord “Uitgezonderd bewoners”, bevestigd aan nadarbarelen 
 
4. Een parkeerverbod zal ingesteld worden in de Wantestraat links in de rijrichting 
en in de Walburgstraat. 
 
Dat verbod wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de verkeersborden E1 met 
onderbord “vanaf 5 mei 2006 om 18.00 uur tot 7 mei 2006 om 24.00 uur. 

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 Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Zonechef 
van de MIDOW-zone. 

 
   12   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 9 juli 
2006 naar aanleiding van een barbecue in de Olmenstraat 

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, 
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 1 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 op zondag 9 juli 2006 een barbecue wordt ingericht te 
Ingelmunster; 

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 maatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers aan deze barbecue; 

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: Op zondag 9 juli 2006 zal vanaf 08u00 tot 19u00, volgende verkeersregeling van 
toepassing zijn: 
 
Alle verkeer, alsook stilstaan- en parkeren, zal verboden zijn in de Olmenstraat 
vanaf het kruispunt met de Elf Julisingel. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van nadarbarelen met 
verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”en verkeersbord 
E3 met onderbord "op zondag 9 juli 2006 vanaf 08u00 tot 19u00". 
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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: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   13   Voorlopige aanvaarding van het BPA 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; 

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 voorontwerp 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; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van het BPA Gentstraat-Oost wordt voorlopig aangenomen. 

artikel 2: De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen tot 
organisatie van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen. 

 
   14   Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ingelmunster – voorlopige 
aanvaarding 

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

ordening, en latere wijzigingen; 

Gelet in het bijzonder op de artikelen 18,19 en 31 tot en met 36 uit het hoger vermeld 
decreet; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het 
vooroverleg over voorontwerpen van structuurplannen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de 
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke 
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ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke 
plannen van aanleg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 14 december 2001 en 
10 oktober 2003; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 30 november 1999 
tot opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende 
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het decreet van 17 
december 1997 houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen; 

Gelet op het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2001 houdende definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijke Structuurplan West-Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse 
regering van 6 maart 2002 houdende goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan;  

Gelet op het gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2003 waarin kennis werd genomen 
van de startnota van de gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ingelmunster. 

Gelet op het structureel overleg op datum van 8 oktober 2004 met betrekking tot het 
voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan versie juni 2004 en de daaropvolgende 
schriftelijke adviezen van de provincie West-Vlaanderen op datum van 18 januari 2005 en de 
afdeling Ruimtelijke Planning op datum van 13 januari 2005; 

Gelet op de plenaire vergadering van 7 februari 2006 met het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen, de gewestelijk planologisch ambtenaar, de afdeling ROHM West-Vlaanderen, de 
afdeling Ruimtelijke Planning, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en het gemeentebestuur 
van Ingelmunster en het daaropvolgende schriftelijk advies van ARP en het verslag van de plenaire 
vergadering; 

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening op datum van 5 april 2006, overwegende dat de voorwaarden uit het advies 
werden verwerkt in het voorliggende ontwerp; 

Overwegende dat onmiddellijk na de voorlopige aanvaarding van het ontwerp van 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een aanvraag tot subsidie door het schepencollege zal 
ingediend worden bij de administratie ROHM ten bedrage van 46.800 euro, zoals voorgeschreven in 
het uitvoeringsbesluit van 20 oktober 2000 en latere wijzigingen tot bepaling van de voorwaarden 
voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 13 stemmen ja en 5 onthoudingen 

artikel 1: Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vast te stellen. 

artikel 2: Een exemplaar van dit ontwerp toe te zenden aan de Bestendige Deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen en aan de Vlaamse regering , zoals bepaald in artikel 33 
§2 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening; 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om het openbaar 
onderzoek te organiseren, zoals bepaald in artikel 33 §3 tot en met 8 van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 

artikel 4: Een afschrift van het voorlopig vastgestelde ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan te bezorgen aan alle gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 33 
§ 4 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening. 

 
De Brug wenst zich bij dit punt te onthouden om volgende redenen: 
 Hoewel de wettelijke procedure ter zake werd gevolgd, heeft de gemeenteraad te weinig tijd 

gekregen om dit uitgebreid en complex dossier te bestuderen. 
 Buiten de wettelijk voorziene inspraak via GECORO is de Brug van oordeel dat het College van 

Burgemeester en Schepenen te weinig inspraak voorzien heeft bij de opmaak van het ontwerp 
van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
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 Hoewel dit ontwerp bij een eerste lezing heel wat goede elementen bevat, bestaat de 
mogelijkheid dat in het ontwerp heel wat elementen zitten waar de Brug bezwaren bij heeft. 
Echter door de korte voorbereidingstijd kon het dossier niet voldoende diepgaand bestudeerd 
worden, wat deze terughoudendheid moet verklaren. 

 
   15   BPA Bruggestraat – inherzieningstelling en wijze van gunnen 

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

1996, en wijzigingen, in het bijzonder artikel 19; 

Gelet op het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 
1999; 

Gelet op artikel 234 lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet houdende toewijzing van 
bevoegdheid aan de gemeenteraad inzake vaststelling van voorwaarden en de keuze van 
procedure inzake overheidsopdrachten; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral artikel 17 §2.. betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 
waarin de mogelijkheid voorzien is om voor deze opdracht inzake (omschrijving invullen), de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toe te passen; 

Gelet op de artikelen 120 t.e.m. 122 van het uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996 
(zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) in verband met de bijzondere bepalingen betreffende 
de onderhandelingsprocedure en op het KB van 26 september 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 29 
april 1999); 

Gelet op artikel 930/122-02 van de uitgaven in de goedgekeurde begroting van het 
dienstjaar 2005 waarin een beschikbaar krediet van 9922,22 EUR is voorzien;  

Gelet op het ontwerp van bestek en raming met vermelding van een geraamd bedrag 
van 8.000 EUR; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 5: De opdracht voor de opmaak van het bijzonder plan van aanleg ‘Bruggestraat’ zal 
worden toegewezen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure 
overeenkomstig artikel 17 § 2  van de wet van 24 december 1993. 

artikel 6: Het bestek en raming met vermelding van een geraamd bedrage van 8.000 EUR 
exclusief BTW, voor het opmaken van het bijzonder plan van aanleg ‘Bruggestraat’ 
worden goedgekeurd. 

artikel 7: De opdracht wordt voorzien onder artikelnummer 930/122-02. 

 

LEEFMILIEU 

   16   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten 
 
Gelet op een onduidelijkheid in het ontwerp van gemeenteraadsbeslissing en aangezien in het 
dossier zeer recentelijk nieuwe elementen opgedoken zijn, oordeelt de raad om dit punt te 
verdagen naar de volgende zitting. 
 

EXTERNE BETREKKINGEN 

   17   Toekenning van de titel van Ereburger van de gemeente Ingelmunster aan de 
heren Wilhelm Henke en Dirk Oermann uit Hüllhorst 

De Raad, 
Overwegende dat de Gemeentelijke Werkgroep Jumelages (Hüllhorstcomité) verzocht 

heeft de eretitel van ereburger van Ingelmunster toe te kennen aan de heren Wilhelm Henke en 
Dirk Oermann uit Hüllhorst; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 februari 1979 waarbij de 
verbroedering, de principes en de voorwaarden, tussen de gemeenten Hüllhorst (D) en 
Ingelmunster (B) worden goedgekeurd; 

Gelet op de verdiensten bij deze verbroedering van de Heren Wilhelm Henke, 
Burgemeester en Dirk Oermann, Gemeenteambtenaar, beiden uit Hüllhorst; 

Overwegende dat deze onderscheiding hen wordt toegekend als erkenning van hun 
bijzondere verdiensten bij het instandhouden van de inmiddels 27-jarige verbroedering tussen de 
gemeenten Hüllhorst (Duitsland) en Ingelmunster (België); Hun inzet heeft bijgedragen tot een 
betere verstandhouding, respect, wederzijds begrip en vriendschap tussen beide volkeren en 
eveneens tot het bevorderen van de Europese Gedachte en Vrede in Europa; 

Overwegende dat het om deze redenen past bovenvermelde personen uit 
erkentelijkheid de titel van Ereburger van Ingelmunster te verlenen, zonder dat hieraan enig 
financieel of ander voordeel gekoppeld wordt; 

Gelet op de bepalingen van artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Aan de heren Wilhelm Henke, Burgemeester en Dirk Oermann, 
Gemeenteambtenaar, beiden uit de zustergemeente Hüllhorst, wordt vanaf heden 
de titel van Ereburger van de gemeente Ingelmunster toegekend. 

 

TOERISME 

   18   Verlenging samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie 
Ingelmunster-Westtoer 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 december 2001 houdende 

toetreding van de gemeente Ingelmunster tot de vzw Toerisme Leiestreek; 

Overwegende dat op basis van deze beslissing de gemeente Ingelmunster een 
samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie afgesloten heeft met Westtoer apb over 
de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006; 

Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen per brief van 21 
maart 2006 op de hoogte werd gebracht van de vraag van de Raad van Bestuur van Westtoer apb 
om de huidige samenwerkingsovereenkomst met één jaar te verlengen, zijnde van 1 januari 2007 
tot en met 31 december 2007 en de bijdrage in de promotiepool te verhogen met 10 % bovenop 
de index; 

Overwegende dat hiertoe in de begroting 2007 de nodige middelen moeten worden 
voorzien; 

Gelet op de bepalingen van art. 117 van de gemeentewet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie met 
Westtoer apb over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 goed te 
keuren. 

artikel 2: De verhoging met 10 % boven de index in de promotiepool goed te keuren voor de 
periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007. 

artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing te bezorgen aan het 
Directiecomité van Westtoer apb, tegen uiterlijk 31 mei 2006. 

 



Vervolg zitting van 25 april 2006 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 
18 april 2006 

Mogelijke uitbreiding bedrijfsactiviteiten dancing Revolution met een bijkomende weekendnacht 

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

Omwille van de onrust hierover in de buurt wordt gevraagd: 
 Lopen over deze eventuele uitbreiding gesprekken tussen het bedrijf en het 

gemeentebestuur? Zo ja, wat is het standpunt van het gemeentebestuur 
over een dergelijke uitbreiding? 

 Indien dergelijke gesprekken nog niet lopen, wat zal de houding zijn van het 
gemeentebestuur indien de vraag tot uitbreiding er zou komen? 

De Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De milieuvergunning waarover de vraag gesteld wordt, werd inmiddels verleend aan het bedrijf. Bij 
de procedure die volgt op de vergunningsaanvraag werden door een aantal verontruste buren 
inderdaad bezwaren en opmerkingen gemaakt op het dossier. Deze knelpunten werden bij het 
bedrijf aangekaart en als bijzondere voorwaarden in de vergunning opgenomen. De vergunning 
laat dus geen uitbreiding van de dancingactiviteiten toe en in de bijzondere voorwaarden wordt 
specifiek aandacht gevraagd voor het aspect geluidshinder (geen extramuros-activiteiten), 
veiligheid (voldoende verlichting in de nabije omgeving) en orde en netheid (opruimen afval, 
parkeerstewards, …) van de onmiddellijke omgeving. 
De omwonenden die hun bezwaren hadden geuit, werden in kennis gesteld van het gunstig gevolg 
dat aan hun opmerkingen werd gegeven. 

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

 
    2   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij brief van 
18 april 2006 

Kruispunten Bruggestraat-Nieuwstraat en Bruggestraat-11 Julisingel – voorstel veiliger inrichting 
voorafgaand aan definitieve heraanleg bij dorpskernhernieuwing 

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

Aan de hand van een diavoorstelling wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om de kruispunten 
Bruggestraat-Nieuwstraat en Bruggestraat-11 Julisingel, via voorlopige maatregelen van 
signalisatie en wegmarkeringen, veiliger te maken. 

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

Sta mij toe dit dossier nog eens volledig toe te lichten, zoals het trouwens op de laatste 
begeleidingscommissie mobiliteit ook nog eens toegelicht is, door zowel het gemeentebestuur als 
door de vertegenwoordiger van het betrokken bestuur AWV. Ik wil het dossier zowel inhoudelijk als 
technisch toelichten. 

De verkeersveiligheid 
In het gemeentelijk mobiliteitsplan werd ervoor geopteerd om allerhande maatregelen te treffen 
die de snelheid binnen het centrum moesten doen dalen. Er werden twee richtsnelheden naar voor 
geschoven: 50 km/u en 30 km/u. Gelet op de resultaten van de flitscontroles van toen werden 
deze snelheden meer overschreden dan dat ze gerespecteerd werden. We moeten nog niet zover 
teruggaan in de tijd om een situatie op te roepen die we zeker en vast niet meer terug willen zien. 
Ik denk daarbij aan de auto geparkeerd in de gevel van het jeugdhuis Kontrabas, de verscheidene 
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keren dat de etalage van de winkel aan de overkant van dit jeugdhuis aan diggelen gereden werd, 
een ongeval met zwaar gewonden op oudejaarsavond enkele jaren terug. Iedereen hier in de raad 
en elders in Ingelmunster weet dat de oorzaak van deze ongevallen overdreven snelheid was. Om 
deze overdreven snelheid naar beneden te halen, moesten er ingrepen gebeuren in de toen 
bestaande verkeerssituatie. Binnen de gemeentelijke begeleidingscommissie werd 
overeengekomen om de `snelle' verkeersassen te doorbreken: De Bruggestraat en de 
Kortrijkstraat. Alle partijen rond de tafel konden zich en kunnen zich hopelijk nog altijd in dit 
principe vinden. 

Dat brengt ons op de technische kant van de zaak. 
Verkeerstechnisch zijn er verschillende mogelijkheden om de snelheid te laten zakken. Ten eerste, 
kan men via verkeersborden de automobilist aanmanen tot trager rijden. Wanneer dit 
gecombineerd wordt met een doorgedreven controle kan dit goede resultaten opleveren. Ik zeg wel 
degelijk kan, want in beide gevallen, Bruggestraat en Kortrijkstraat, is dit niet echt het geval. In 
het kader van het trajectproject N50-N50d zien we dat, desondanks doorgedreven controles, de 
richtcijfers nog altijd niet gehaald worden. Daarom werd geopteerd om bij het binnenkomen van de 
gemeente zogenaamde `poorteffecten' te creëren. Poorten die moeten duidelijk maken, opgepast, 
hier kom je in het centrum van onze gemeente en hier verwachten we een aangepaste snelheid. In 
de Weststraat werden reeds een tweetal poorten gecreëerd, nl. ter hoogte van de 11 Julisingel en 
ter hoogte van de Doelstraat. Beiden hebben het gewenste effect, namelijk de snelheid wordt 
gebroken bij het binnenkomen van de gemeente. In de Bruggestraat werd er ook voor geopteerd 
om twee poorten te maken, namelijk ter hoogte van de 11 Julisingel en ter hoogte van de 
Nieuwstraat, beiden overeenkomstig de in het mobiliteitsplan vooropgestelde richtsnelheden, 50 
km/u en 30 km/u. In beide gevallen moesten we opteren voor een tijdelijke inrichting en ik licht 
toe waarom we moesten opteren voor een tijdelijke inrichting: 

 De N50d, Bruggestraat-Kortrijkstraat, is nog steeds een bevoegdheid van AWV, de afdeling 
Wegen van het Vlaamse Gewest. De gemeente Ingelmunster mag voorstellen, maar mag en 
kan zelf geen inrichtingen op hun gebied uitvoeren. In overleg met de verantwoordelijken 
van deze afdeling Wegen van het Vlaamse Gewest, zijn we gekomen tot het huidige principe 
van inrichten, die, ik blijf het herhalen, een tijdelijke inrichting is. Wie aanwezig was op de 
voorstelling van de herinrichting van de 11 Julisingel, heeft gezien hoe het kruispunt er 
definitief uit moet komen te zien. 

 De onderhandelingen over de definitieve overname omtrent deze N50d zijn nog altijd 
lopende. De gemeente wil deze weg overnemen van het Vlaamse Gewest wanneer ofwel de 
weg volledig heringericht wordt door AWV zelf, zoals er onlangs in Roeselare nog een dossier 
afgehandeld werd of, wanneer er voldoende financiële middelen voorzien worden, door onze 
gemeente volledig her in te richten. En dit brengt ons weer op het tijdelijke karakter van 
deze herinrichting. 

Wanneer deze kruispunten meteen definitief heringericht zouden geweest zijn, dan hadden we ook 
op deze stukken de rioleringen moeten vernieuwen en dit volgens de principes van een gescheiden 
riolering, wat ons meteen voor technische problemen bracht. Namelijk over een stuk van nog geen 
honderd meter de riolen ontdubbelen en dan extra kosten moeten voorzien om de ontdubbelde 
riolen weer samen te brengen in één riool is geen optie. Ook de andere mogelijkheid, het kruispunt 
volledig herinrichten zonder de riolen te ontdubbelen, zou ons op korte termijn ook weer in de 
problemen brengen, omdat we dan bij de herinrichting van de Bruggestraat, meteen ook dit 
kruispunt opnieuw volledig zouden moeten uitbreken, wat bij vele Ingelmunsternaren de 
opmerking zou ontlokken: "Ze zijn daar zekers zot geworden." En, beste collega's, wat je ook mag 
denken, zot zijn we niet en de mensen van de studiediensten zijn het ook niet. 
Daarenboven wil ik er op wijzen dat de tijdelijke inrichting van een wijzigende verkeerssituatie een 
principe is die door de vraagsteller al menigmaal naar voor werd geschoven. Het is een principe 
waar wij als bestuur liever niet aan beginnen. In dit geval, en dat zult u met mij moeten beamen, 
konden wij als bestuur niet anders. 

Ik wil ook nog benadrukken dat er reeds verschillende extra ingrepen gebeurd zijn op het 
kruispunt, die de duidelijkheid zeker verhoogd hebben: de reflectoren langs de vluchtheuvels, de 
knipperlichten aan de aanduidingsborden, de reflecterende schilden aan de verkeersborden, ... 
Wanneer er zich nieuwe opportuniteiten voordoen, dan willen wij daar steeds op inspelen. 

Ten slotte wil ik nog enkele bedenkingen meegeven. Allicht 95% van de weggebruikers houden 
zich aan de herinrichting van beide kruispunten. De resultaten van de verkeerscontroles zijn 
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fenomenaal verbeterd op dit stuk, sinds, bijvoorbeeld, het kruispunt met de 11 Julisingel 
heringericht werd. Alle oorzaken van ongevallen of bijna-ongevallen, want daar gaat het in zowat 
alle commentaren over, zijn oorzaken die voorkomen kunnen worden, wanneer de weggebruiker 
zich houdt aan de wegcode. Als `grootgebruikér' van het traject constateer ik volgende mogelijke 
oorzaken: 

 Onoplettendheid 
Waar iedereen wel eens kan aan lijden, wat puur menselijk is, maar waar geen enkele 
herinrichting wat kan aan veranderen. 

 Onwetendheid 
Als men de borden niet kent, dan zou men zich beter ofwel niet in het verkeer begeven of 
laten bijscholen. 

 Arrogantie en overmoed 
En zo zijn er inderdaad nog heel wat op de weg, die dergelijke aanpassingen straal negeren, 
die zich KING OF THE ROAD voelen en voor dergelijke mensen bestaat maar één oplossing: 
repressief optreden want geen herinrichting zal daaraan helpen. Ik moet u allicht het ongeval 
ter hoogte van een horecazaak niet in gedachte brengen. En de oorzaak van dit ongeval zal 
u ook niet onbekend zijn. 

Ik hoop, collega's, u alle uitgangsprincipes en randvoorwaarden voor de inrichting van deze 
kruispunten nogmaals geschetst te hebben en daarmee een antwoord geboden te hebben op uw 
opmerkingen. 

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

 
    3   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 19 
april 2006 

Aanspreekpunt Lokale economie 

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

Via het project ‘aanspreekpunt lokale economie’ wil de provincie West-Vlaanderen de gemeenten 
stimuleren en begeleiden bij het uitbouwen van een aanspreekpunt lokale economie. Zie daarvoor 
het Jaarboek van de provincie op pagina 98 – Provincie ondersteunt lokale economie, onder meer 
aan de hand van een vormingsprogramma voor lokale besturen. 
Dit vormingsprogramma is toegankelijk voor alle betrokken ambtenaren van de Westvlaamse 
gemeenten. Het provinciebestuur draagt de kosten. Voor de gemeentelijke ambtenaren is de 
deelname dus gratis. 

Hoe staat het College van Burgemeester en Schepenen tegenover dit initiatief van de Provincie? 
Waarom geen deelname van onze gemeente? 

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

Op uw vraag hoe de gemeente staat tegenover het project "aanspreekpunt lokale economie" van 
de provincie, kan ik u meedelen dat dit zeer positief is. Meer nog, dit project werd uitgevoerd door 
de Werkgroep Lokale Economie voor de administratie Economie van de provincie. Onze 
gemeentesecretaris maakt deel uit van deze Werkgroep en heeft de ontwikkeling van dit project op 
de voet gevolgd en mee vorm gegeven. 
Het initiatief werd oorspronkelijk ingeleid door een aantal steden en gemeenten als Torhout, 
Zwevegem, Ieper en Harelbeke die wel een sterke centrumfunctie hebben, doch niet de schaal 
hebben van een echte centrumstad als Roeselare, Oostende en Kortrijk. Bij die gemeenten was de 
noodzaak tot het uitbouwen van een dienst 'Lokale Economie' heel sterk aanwezig. 
Uit de activiteiten van de werkgroep bleek snel dat de schaal van Ingelmunster te klein is om, naar 
analogie van deze gemeenten, een dienst 'Lokale economie' in het organogram op te nemen. In de 
plaats daarvan wordt hier in Ingelmunster volgens een ander model gewerkt. Binnen elke 
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bestaande dienst die raakvlakken heeft met Lokale Economie worden de zelfstandigen als een 
bijzondere doelgroep beschouwd, die op zich een specifieke benadering verdienen. Dit begint bij 
het 'Algemeen onthaal' dat pas sedert 1 november 2005 operationeel werd en waar in het 
specifieke opleidingsprogramma voor deze mensen die het 'Algemeen onthaal' be'man'nnen, 
aandacht is voor de KMO-problematiek. In die zin is deelname aan het cursusaanbod van de 
provincie voorzien. Ook voor de diensten 'Stedenbouw', 'Milieu' en 'Communicatie' is dit het geval. 
In het specifieke geval van Ingelmunster is het dus zo dat het onthaal en de begeleiding van KMO's 
een vorm van teamwerk is onder de leiding van de heer gemeentesecretaris. Een illustratie 
daarvan was de organisatie van een innovatie-ontbijt op 21 april ll. waar het innovatiecentrum 
West-Vlaanderen zijn activiteiten kon toelichten aan de geïnteresseerde Ingelmunsterse bedrijven. 

Zo mogen wij stellen dat de meeste maatregelen zoals die opgesomd zijn in de documentatie die 
uw punt begeleiden, door onze gemeente uitgevoerd worden, bijv. integratie van de 
dienstverlening naar KMO's toe, een efficiënt informatie- en communicatiebeleid ('t Ingeling, 
website, milderende maatregelen bij wegenwerken, ...), concrete acties samen met 
ondernemersorganisaties (Belgerinkel, braderie, ...), enz. 

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