
Zitting Gemeenteraad van 25 november 2008 

 
AANWEZIG: 

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

 

 
De heer Voorzitter meldt dat de heer Francky Demaeght, raadslid, verontschuldigd is. 
 
De heer Voorzitter vraag of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. De heer 
Barbary wijst op zijn opmerking met betrekking tot de aanwezigheid van door de gemeenteraad 
aangestelde vertegenwoordigers in zittingen van intergemeentelijke beheersorganen. Verder wordt 
het verslag als goedgekeurd beschouwd. 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       WVI – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 – kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 21 
oktober 2008 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 17 
december 2008; 

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

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

Gelet op gemeld schrijven van de WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Begroting 2009 
2. Toetreding tot de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking West-

Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale 
3. Benoeming commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 
4. Mededelingen 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2008. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 17 december 2008, zal zijn stemgedrag afstemmen op 
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 
goedkeuren. 

artikel 3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken intercommunale. 
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2       IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2008 – kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de 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 24 
oktober 2008 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 15 
december 2008; 

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

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

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2009; 
2. Goedkeuring begroting 2009; 
3. Toelichting: verwerkingstechnieken en tarieven 
4. Varia 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2008. 

artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2008 zal zijn stemgedrag afstemmen op 
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2008 
goedkeuren. 

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

 
3       Figga – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008 – kennisname 
agenda en goedkeuring van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Figga cvba; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 14 
oktober 2008 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 17 
december 2008; 

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

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

Gelet op vermeld schrijven met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 
1. Goedkeuring van de begroting 2009 
2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 
3. Statutaire benoemingen en vergoedingen 

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

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkering te hechten aan de agenda, zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad. 

artikel 2: Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag aangaande de begroting 2009. 

artikel 3: Akte te nemen van het verslag aangaande de voorziene activiteiten en de te volgen 
strategie 2008. 
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artikel 4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone 
algemene zitting van de algemene vergadering van Figga van 17 december 2008 op 
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig 
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene 
vergadering van Figga van 17 december 2008, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: 
 - Figga, p/a Ravensteingalerij 3 b6, 1000 Brussel 
 - de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden. 

 
4       Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008- 
kennisname agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 
GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 4 november 2008 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 17 december 2008 in Kortrijk, President Kennedypark 12; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur van 26 september 2008 vastgelegde agenda 
van voormelde Buitengewone Algemene Vergadering: 
1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2009 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2009; 
2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 17 december 2008. 

artikel 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van GASELWEST op 17 
december 2008, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten. 

artikel 4: Onderhavige beslissingen aan de Toezichthoudende overheid over te maken 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en ervan kennis te geven aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest (secretariaat), p/a Eandis, 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

KERKBESTUREN 

5       Kerkfabriek O. L. Vrouw – Advies rekening 2007 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van O. L. Vrouw van 5 september 2008 
waarbij de rekening van de Kerkfabriek van O. L. Vrouw voor het dienstjaar 2007 wordt 
vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 47.831,39 
Buitengewone ontvangsten: 35.051,49 
Totaal: 82.882,88 
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UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 9.014,44 
Gewone uitgaven: 28.119,98 
Buitengewone uitgaven: 1.147,50 
Totaal: 38.281,92 

 

BALANS 
Ontvangsten: 82.882,88 
Uitgaven: 38.281,92 
Saldo: 44.600,96 

Overwegende dat de fractie VB zich op dit punt wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek O. L. Vrouw 
voor het dienstjaar 2007. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 

 
6       Kerkfabriek O. L. Vrouw - Advies budgetwijziging 1 2008 

De Raad, 

Gelet op de budgetwijziging van de Kerkfabriek O.L.Vrouw te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2008, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 8 september 2008; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging: 
 
Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 57.903,85 EUR 
Buitengewone dienst: 0,00 EUR 
Totaal: 57.903,85 EUR 
 
Uitgaven 
 
Gewone dienst: 57.903,85 EUR 
Buitengewone dienst: 0,00 EUR 
Totaal: 57.903,85 EUR 
 
SALDO: in evenwicht 

Overwegende dat de fractie VB zich op dit punt wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over wijziging van het budget 2008 van Kerkfabriek 
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 

 
7       Kerkfabriek O. L. Vrouw - Kennisname budget 2009 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 23 juni 2008 van de kerkraad van O.L.Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen waarbij het budget 2009 van de kerkfabriek werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het budget 2009 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 5 september 2008; 
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Overwegende dat het budget van de kerkfabriek onderworpen is aan de aktename 
door de gemeenteraad; 

Overwegende dat de fractie VB zich op dit punt wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2009 van de kerkfabriek O.L.Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 
8       Kerkfabriek Sint-Amandus - Kennisname budget 2009 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 10 juli 2008 van de kerkraad van St. Amandus waarbij het 
budget 2009 van de kerkfabriek werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het budget 2009 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 5 september 2008; 

Overwegende dat het budget van de kerkfabriek onderworpen is aan de aktename 
door de gemeenteraad; 

Overwegende dat de fractie VB zich op dit punt wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 18 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2009 van de kerkfabriek St. 
Amandus. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 

BRANDWEER 

9       Reglement van inwendige orde – aanpassing 

De Raad, 
Gelet op zijn beslissing van 21 december 2004 houdende hervaststelling van het 

organiek reglement van de gemeentelijke brandweerdienst; 

Overwegende dat deze beslissing goedgekeurd werd door de heer Gouverneur; 

Gelet op de ingebruikname van een computergestuurd oproepsysteem binnen de 
vrijwillige brandweerdienst Ingelmunster; 

Gelet op het feit dat de oproepen niet meer gebeuren in sectieoproepen, maar dat de 
beschikbaarheid van iedere brandweerman meebepalend is voor de wijze van oproepen; 

Gelet op art. 14 van hoofdstuk 5: Dienstregeling van het reglement van inwendige 
orde waarin nog de vroegere wijze van oproepen omschreven was en dus niet meer functioneel is; 

Overwegende dat er een artikel dient te worden opgenomen in het reglement van 
inwendige orde die duiding brengt omtrent deze wijze van oproepen; 

Gelet op het voorgesteld art. 14bis, in bijlage; 

Overwegende dat het reglement van inwendige orde, na coördinatie, aan alle 
brandweerlieden zal worden overhandigd vooraleer in werking te treden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Art. 14bis wordt toegevoegd aan het reglement van inwendige orde van de 
gemeentelijke vrijwillige brandweer van Ingelmunster. 

artikel 2: Dit aangepaste reglement van inwendige orde wordt van kracht op 1 januari 2009. 
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artikel 3: Dit besluit en een kopie van het reglement van inwendige orde, wordt binnen een 
termijn van 20 dagen, ingaande op het treffen ervan, aan de heer Gouverneur van 
de Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 
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10      Grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst – aanpassing 

De Raad, 
Gelet op het gecoördineerd grondreglement van de gemeentelijke brandweer, 

vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 21 december 2004; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 juni 1999 tot wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 6 mei 1971 van de gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de 
gemeentelijke brandweerdiensten; 

Gelet op de samenwerking tussen brandweer Ingelmunster en brandweer Izegem 
inzake het uitvoeren van wachtdiensten bij de dienst 100 van de brandweer Izegem door 
brandweermannen/ambulanciers van de brandweer Ingelmunster; 

Overwegende dat hiertoe een vaststelling van de wachtvergoeding voor deze 
wachtdienst noodzakelijk is; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Stad Izegem, van 27 maart 2006, dat de 
wachtvergoeding heeft vastgelegd op 3,65 euro per uur, aangepast aan de evolutie van de 
loonindex; 

Overwegende dat de ambulanciers van brandweer Ingelmunster een gelijke verloning 
dienen te ontvangen voor hun wachtdiensten bij de dienst 100 van Izegem; 

Gelet op het voorstel van artikel 41bis, in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Artikel 41bis wordt toegevoegd aan sectie V: Vergoeding van het 
vrijwilligerspersoneel in het gecoördineerd grondreglement van de gemeentelijke 
brandweer van Ingelmunster. 

artikel 2: Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen, volgend op deze beslissing, aan 
de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen opgestuurd. 
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BEGROTING 

11      Goedkeuring van de dotatie 2009 aan de politiezone MIDOW 

De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 
71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels 
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone; 

Gelet op het voorstel van politiebegroting 2009; 

Gelet op het schrijven van de politiezone MIDOW van 13 november 2008; 

Overwegende dat de dotatie 2009 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone 
MIDOW wordt vastgesteld op 685.792,00 EUR in gewone dienst en 0,00 EUR in buitengewone 
dienst, zijnde hetzelfde bedrag als voorzien in 2008; 

Overwegende dat voorzien wordt in een begrotingswijziging deze toelage op te trekken 
met 5%, nadat tegen dan een aantal onzekere factoren zullen zijn uitgeklaard; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven in het ontwerp van 
de algemene begroting, dienstjaar 2009, zijnde in gewone dienst 685.792,00 EUR 
en in buitengewone dienst 0,00 EUR, aan de politiezone Midow toe te kennen. 

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

 

OPENBARE WERKEN 

12      Herinrichting van het centrum – stand van zaken 

De Raad, 
Gelet op het meerjarig beleidsplan 2007-2012, in het bijzonder het speerpunt 

‘Herinrichting van het Centrum’; 

Gelet op de vraag van de gemeenteraad tot regelmatige rapportering over dit 
speerpunt in de Gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 11 januari 2008, houdende de 
aanstelling van het ontwerpteam 360/Bas Smets/ARA/Omgeving/Ney tot ontwerper van het project 
dorpskernhernieuwing; 

Gelet op de verkennende gesprekken met alle betrokken partners; 

Gelet op de beslissing van de raad van 28 oktober 2008 houdende de goedkeuring van 
het voorstel van intentieverklaring; 

Gelet op de ondertekening van de intentieverklaring door de verschillende partners op 
19 november 2008, toegevoegd in bijlage; 

Gelet op het verslag van de klankbordgroep, toegevoegd in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De raad neemt akte van de definitieve intentieverklaring, ondertekend door alle 
betrokken partners. 

artikel 2: De raad neemt akte van het verslag van de klankbordgroep. 
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verslag vergadering klankbordgroep 01 5 november 2008 
opdracht: dorpskernvernieuwing Ingelmunster volgende vergadering: begin 2009 
opdrachtnummer: 08029 verslaggever: Filip Lagiewka 
datum: 5/11/2008 bijlage(n): - 
uur: 17.00 u   
plaats: Polyvalente zaal jeugdcentrum   
 
aanwezig: 
 
 A = aanwezig  

VO = verontschuldigd  
AF = afwezig 

 
afkorting naam telefoon fax gsm organisatie  
 dhr. Jean-Pierre De Clercq 051/32.27.23 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  burgemeester@ingelmunster.be burgemeester  
 dhr. Leo Vandekerckhove 051/33.74.02 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  leo.vandekerckhove@ingelmunster.be schepen  
 mevr. Trees Lapeere 051/33.74.03 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  trees.lapeere@ingelmunster.be schepen  
 dhr. Eric D’hoop 051/30.28.93 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  eric.dhoop@ingelmunster.be schepen  
 dhr. Dominik Ronse 051/33.74.10 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  secretaris@ingelmunster.be gemeentesecretaris  
 dhr. Francis Fraeyman 051/33.74.35 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  francis.fraeyman@ingelmunster.be ingenieur technische dienst  
 dhr. Frank Benoit 051/33.74.30 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  frank.benoit@ingelmunster.be stedenbouwkundig ambtenaar  
 mevr. Ilse D’Hespeel 051/33.74.14 051/31.82.83  gemeente Ingelmunster A 
  communicatie@ingelmunster.be communicatieambtenaar  
 mevr. Sabine Defour    cultuurraad Ingelmunster VO 
   voorzitter  
 dhr. Roland D’hoore    MINA raad Ingelmunster A 
  Gentstraat 66, 8770 Ingelmunster voorzitter  
 dhr. Luc Demasure    sportraad Ingelmunster A 
  luc.demasure@skynet.be voorzitter  
 dhr. Luc Morlion    gecoro Ingelmunster A 
  luc.morlion@skynet.be voorzitter  
 dhr. Jean-Pierre Gruyaert    werkgroep toegankelijkheid A 
  jean-pierre.gruyaert@telenet.be   
 dhr. Willy Houthoofd    werkgroep toegankelijkheid A 
  jean-pierre.gruyaert@telenet.be   
 dhr. Marnick Goosens    UNIZO Ingelmunster A 
  info@aviflora.be   
 dhr. Sebastiaan Vanneste    UNIZO West-Vlaanderen A 
  sebastiaan.vanneste@unizo.be   
 dhr. Hendrik Debeuf    De Buizerd A 
     
 dhr. Jan Defreyne    CD&V A 
  defreyne.defour@skynet.be fractieleider  
 dhr. Willy Descheemaeker    Vlaams Belang VO 
  willy.descheemaeker@telenet.be afdelingssecretaris  
 dhr. Rob Kindt    De Brug A 
  rob.kindt@telenet.be gemeenteraadslid  
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 dhr. Jan Mannaerts 09/236.26.80 09/233.05.60  360 architecten A 
  jan.mannaerts@office360.be architect  
 dhr. Bas Smets    bureau Bas Smets A 
  bas@bassmets.be ingenieur-architect - landschapsarchitect  
 dhr. Luc Wallays 03/448.22.72 03/440.13.93  OMGEVING cvba A 
  luc.wallays@omgeving.be landschapsarchitect - stedenbouwkundige  
 dhr. Filip Lagiewka 03/448.22.72 03/440.13.93  OMGEVING cvba A 
  filip.lagiewka@omgeving.be landschapsarchitect - ruimtelijk planner  
 
overhandigde documenten: 
 
 - 
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  Burgemeester De Clercq opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

1. Van stuurgroep naar klankbordgroep 
  Luc Wallays leidt de eerste vergadering van de klankbordgroep in. 

In functie van een betere verspreiding van de informatie rond het gehele proces van de 
dorpskernvernieuwing, het creëren van een breder draagvlak onder de bevolking en het 
verzamelen van interessante informatie en kennis van dagdagelijkse ‘gebruikers’ van het dorp, is 
de oorspronkelijke stuurgroep enigszins uitgebreid. Onder meer de politieke fracties, de 
voorzitters van de gemeentelijke raden, gemeentelijke werkgroepen, en verschillende 
verenigingen en organisaties zullen voortaan de inhoudelijke werkzaamheden in het kader van 
de ambitieuze dorpskernvernieuwing opvolgen. De oorspronkelijke stuurgroep wordt daarom 
verruimd en vervangen door de nieuwe klankbordgroep. Deze zal op regelmatige tijdstippen 
worden samengeroepen om op de hoogte te blijven van de voortgang van het gehele 
vernieuwingsproces. 

Dit betekent echter ook dat de voorstellen die tijdens dit eerste overlegmoment van de 
klankbordgroep worden besproken geenszins definitieve ontwerpplannen zijn. Zij zijn veeleer 
een tussentijdse weergave van het gehele proces en kunnen in die zin nog veranderen. Ook de 
verschillende cijfers die tijdens de presentatie worden genoemd kunnen eveneens nog 
veranderen. 

  

2. Ontwerp Bruggestraat 
  Francis Fraeyman stelt het definitieve ontwerp voor de herinrichting van Bruggestraat voor. De 

tussentijdse versies van het ontwerpplan werden reeds op verschillende ogenblikken voorgelegd 
en besproken. 

De uitvoering van de werken, als eerste fase van de gehele dorpskernvernieuwing, is voorzien 
voor de tweede helft van 2009. 

  

3. Parkeerbeleidsplan 
  Aansluitend aan de toelichting van het definitieve ontwerp voor Bruggestraat opent 

burgemeester De Clercq de discussie over een nieuw parkeerbeleidsplan dat het 
gemeentebestuur vanaf 2010 in werking wil laten treden. De gemeente beseft dat de 
parkeerproblematiek bijzonder complex en gevoelig is, en stelt voor om voldoende tijd uit te 
trekken om het parkeerbeleidsplan in samenspraak met de klankbordgroep op te maken. 
hiervoor wordt één jaar tijd voorzien. 

In principe kan de klankbordgroep gedurende het volgende jaar voorstellen formuleren. 
mogelijke discussiepunten zijn onder meer de afbakening van zones met een bepaald 
parkeerregime, de parkeerregimes an sich (langparkeren, blauwe zone, kortparkeren, tijdsduur 
van het kortparkeren, laden en lossen enz.), aantal parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap enz. 

  

4. Tussentijdse versie ontwerp masterplan 
  Jan Mannaerts stelt de tussentijdse versie van het ontwerp masterplan voor. In tegenstelling tot 

het wedstrijdontwerp zijn verschillende deelgebieden (de markt, de stationsomgeving en de 
kanaalbrug met Mandelvallei) meer in detail onderzocht en ontworpen. Hierbij werden steeds de 
grote lijnen en het concept van het wedstrijdontwerp als uitgangspunten genomen. 

4.1. Uitgangspunt 
De ligging van Ingelmunster aan beide zijden van de vallei van de Mandel geeft het dorp een 
unieke uitstraling. Het ontwerpteam wenst de omgeving van de Markt en de omgeving van het 
station niet langer als twee aparte delen te benaderen, maar ziet beide delen als één geheel. Het 
(wedstrijd)ontwerp streeft in die zin naar een verbeterde en logische samenhang tussen beide 
delen. De Mandelvallei met het kanaal en het kasteelpark vormen niet langer een barrière tussen 
de markt en station, maar wordt uitgespeeld als groene kern in het dorp. 

Een doorlopend, uniform en herkenbaar platform, vertrekkende vanaf de nieuwe parking aan de 
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achterzijde van het gemeentehuis, over het marktplein, Stationsstraat, de nieuwe kanaalbrug en 
het stationsplein tot aan Izegemstraat - Gentstraat, zal ervoor zorgen dat Ingelmunster opnieuw 
als één geheel wordt ervaren. Het uniform en steeds terugkerend materiaalgebruik, identieke 
bomen, en eenzelfde maatvoering en detaillering creëren een continue herkenbaarheid en 
contrasteren sterk met het natuurlijke, organische karakter van de Mandelvallei. 

4.2. Timing 
Naar aanleiding van de nieuwe fietsenstalling aan het station heeft het ontwerpteam zich in de 
eerste plaats gericht op een kwalitatieve inpassing van de nieuwe stalling in het ontwerp. In 
nauw overleg met de NMBS is het ontwerp van de fietsenstalling enigszins bijgestuurd om 
volledig in het masterplan te kunnen worden geïntegreerd. 

In tweede instantie is de omgeving van de markt en de nieuwe parkeerplaats aan de achterzijde 
van het gemeentehuis verder gedetailleerd. Bedoeling is immers om eind 2008 het ontwerp af te 
ronden, zodat begin 2009 de opmaak van het uitvoeringsdossier en de technische detaillering 
kan worden aangevat. De uitvoering van de nieuwe parkeerplaats is voorzien voor de tweede 
helft van 2009. Aansluitend zal de markt worden heringericht. 

In derde instantie is het ontwerp voor de nieuwe kanaalbrug, die pas na 2012 zal worden 
gerealiseerd, herbekeken in functie van een correcte aansluiting aan het stationsplein en 
Stationsstraat. 

4.3. Toelichting 

4.3.1. Markt 
Bas Smets licht, aan de hand van de bestaande toestand, het wedstrijdontwerp en het nieuwe 
voorstel, het voorlopige ontwerp voor de omgeving van de markt en de nieuwe parkeerplaats 
toe. 

Over het gehele openbaar domein, zowel over de nieuwe parkeerplaats, als over de markt, de 
kanaalbrug en het stationsplein, wordt een grid / raster van 8,5 m X 8,5 m getekend. Alle 
inrichtingselementen als boordstenen, bomen, banken, vuilnisbakken, parkeerplaatsen enz. 
worden binnen dit raster ingetekend. Het raster, en het steeds wederkerend strakke patroon, 
garandeert een duidelijke organisatie van alle elementen die (noodzakelijk) aanwezig zijn in het 
openbaar domein. Het ritme van het raster creëert hierdoor eveneens een zekere 
herkenbaarheid. 

Parkeerplaatsen 

Om het eigenlijke marktplein volledig open te kunnen houden, zodat voetgangers en fietsers 
maximaal gebruik kunnen maken van het plein, worden de bestaande parkeerplaatsen naar de 
achterzijde van het gemeentehuis. Hier worden 183 parkeerplaatsen voorzien 1. Deze staan per 
drie georganiseerd. Deze parkeerclusters worden steeds van elkaar gescheiden door een 
groenstrook (eveneens in functie van waterinfiltratie), waardoor de parkeerplaats een zeer 
groene indruk krijgt en auto’s minder opvallend in beeld komen. 

Langsheen Stationsstraat en Gravinnestraat worden circa 30 parkeerplaatsen voorzien voor 
kortparkeren aan de handels- en horecazaken. 

Groenvoorziening 

Waar mogelijk blijven de bestaande bomen op het marktplein behouden. Om verdichting van 
hun wortelgestel te voorkomen worden zij steeds in een groenvlak geïntegreerd. De bestaande 
bomen worden aangevuld met enkele kleinere exemplaren (maximaal 12 m hoog) die volgens 
het raster van 8,5 m X 8,5 m worden ingeplant. Hun strakke opstelling contrasteert met de 
willekeurige inplanting van de bestaande beuken. De nieuwe bomen worden bovendien zo 
ingeplant dat de wekelijkse markt, de septemberkermis en de ommegangkermis perfect kunnen 
blijven functioneren. 

De parkeerplaats aan de achterzijde van het gemeentehuis wordt eveneens aangevuld met 
bomen. Ook zij worden volgens het grid van 8,5 m X 8,5 m ingeplant. De aanwezige 
groenstroken worden bij voorkeur ingezaaid met grassen. 

                                                           
1   Het exact aantal parkeerplaatsen kan in functie van bijkomend onderzoek nog enigszins wijzigen. Het betreft in die zin een eerste 

indicatie. 
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Eveneens is op het marktplein ruimte voorzien voor de inplanting van een waterelement. 
Momenteel wordt echter nog onderzocht hoe dit waterelement er uit zal zien. 

Terrassen 

Langsheen Gravinnestraat en Stationsstraat worden de bestaande voetpaden aanzienlijk 
verbreed, zodat ruimte is voorzien voor nieuwe terrassen. 

4.3.2. Stationsomgeving 
In nauw overleg met de NMBS is beslist de volledige stationsomgeving grondig te transformeren 
en kwalitatief te vernieuwen. Zo worden de bestaande perrons verhoogd en wordt de kleine 
overweg afgesloten. Een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de sporen vereenvoudigt de 
toegankelijkheid van de sporen. De geplande tunnel mondt uit in een nieuw stationsgebouw 
(loket + sanitair) dat zal worden ingeplant naast de nieuwe fietsenstalling, die momenteel in 
aanbouw is. Een grote luifel overdekt het beide perrons. Onder de nieuwe luifel kunnen reizigers 
bovendien meteen overstappen op het openbaar busvervoer. Het bestaande stationsgebouw 
blijft behouden, maar krijgt een andere publieke functie. 

De omgeving van het station wordt op eenzelfde manier vormgegeven. Hetzelfde wederkerend 
raster van 8,5 m X 8,5 m wordt op de gehele omgeving geprojecteerd.  

Parkeerplaatsen 

Voor het bestaande stationsgebouw wordt een nieuwe parking gerealiseerd met circa 50 
parkeerplaatsen. Dit aantal komt overeen met het huidig aantal beschikbare parkeerplaatsen. 

Groenvoorziening 

De parkeerplaatsen worden, net zoals aan de achterzijde van het gemeentehuis, per 3 
gegroepeerd en gescheiden door groenstroken. Een identieke bomengroep creëert op het 
stationsplein een nieuw volume. Om de oppervlakte aan verharding te beperken en de grote 
vlakte van het plein enigszins te breken, wordt voor het nieuwe station en de luifel een grasvlak 
voorzien. 

Terrassen 

Langsheen de bestaande gevels worden de bestaande voetpaden aanzienlijk verbreed, zodat 
ruimte is voorzien voor nieuwe terrassen. 

4.3.3. Kanaalbrug 
Jan Mannaerts licht het voorlopige voorstel voor de nieuwe kanaalbrug toe. Essentieel voor de 
nieuwe kanaalbrug is de continuïteit van het platform. In die zin zal de nieuwe kanaalbrug 
worden vormgegeven volgens dezelfde ontwerpprincipes als andere objecten die op het platform 
staan (nieuw stationsgebouw, banken, luifels enz.). Ook het materiaal van het brugdek zal 
identiek zijn aan het materiaal van de pleinen, waardoor alle ruimten met elkaar worden 
verbonden tot één geheel. 

Het ontwerpteam besteedt bovendien zeer veel aandacht aan de onderkant van de brug. De 
nieuwe kanaalbrug wordt immers ingeplant in zeer gevoelig gebied, waardoor enkel met respect 
voor de directe omgeving kan worden omgegaan. In tegenstelling tot het wedstrijdvoorstel is de 
monumentale superstructuur die de gehele brugconstructie zou dragen verdwenen. Hierdoor zal 
de nieuwe constructie minder opvallend zijn en zich beter integreren in de waardevolle omgeving 
van de Mandelvallei. Om de impact op de vallei en de aanwezige natuurwaarden te beperken 
wordt voorgesteld de brug in het midden open te laten. Hierdoor bestaat de onderzijde niet uit 
één breed, gesloten en donker vlak, maar kan zonlicht centraal door de brug het wateroppervlak 
belichten. 

Uit respect voor de Mandel en de waardevolle natuurlijke omgeving wordt niet enkel het kanaal 
overbrugd, maar wordt de gehele vallei van de Mandel onder de brug opengewerkt. Hierdoor 
wordt enerzijds de valleiwerking in het landschap opnieuw zichtbaar, maar is het bovendien 
mogelijk een nieuwe kanaalbrug te realiseren die volledig voldoet aan de voorgeschreven 
hellingspercentages van het vademecum fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid( 
maximaal hellingspercentage = 4%). Het oversteken van het kanaal van de ene zijde van het 
dorp naar de andere zijde zal daardoor sterk vergemakkelijken. Beide delen van het dorp komen 
daardoor mentaal dichter bij elkaar te liggen. 
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Indien echter de nieuwe kanaalbrug op de huidige locatie zou blijven én indien wordt geopteerd 
om het hellingspercentage van de aanloop naar de brug te beperken tot 4% zou de brug reeds 
aanvangen aan de ingang van het kasteelpark en pas eindigen op het stationsplein. De impact 
van dit nieuwe kunstwerk op het bestaande weefsel van woningen zou gigantisch zijn. In die zin 
is geopteerd om de nieuwe kanaalbrug enigszins in westelijke richting te verschuiven naar de 
achterzijde van het woonblok. Bijkomend voordeel is dat vanaf het stationsplein het groen van 
het kasteelpark, de populieren langsheen het kanaal enz. zichtbaar zullen zijn. 

  

5. Vragen en discussie 
  Wat wordt bedoeld met het grid van 8,5 m X 8,5 m? 

Het grid is niet meer, maar ook niet minder, dan een denkbeeldig strak raster dat boven het 
openbaar domein wordt geprojecteerd. Alle inrichtingselementen worden volgens dit patroon 
ingeplant. Nieuwe bomen worden bijvoorbeeld steeds in groep volgens dit raster van 8,5 m X 8,5 
m aangeplant. Het steeds wederkerend ritme verzekert een eenheid in het ontwerp en zorgt voor 
een herkenbare identiteit doorheen de gehele dorpskern, van markt tot station. 

Welke boomsoort zal worden aangeplant? 
In principe is in de hele dorpskern steeds eenzelfde boomsoort voorzien. Een definitieve 
boomkeuze is echter nog niet gemaakt. Vast staat wel dat de boomsoort: 
− kleiner dient te zijn dan de bestaande bomen (maximaal 12 m) 
− moet contrasteren met de bestaande bomen in de vallei van de Mandel en het kasteelpark 
− een fijne bladstructuur moet hebben in functie van lichtfiltering en een beperkte 

schaduwwerking 
− en een hoge sierwaarde moet hebben. 
De nieuwe bomen zullen tot 3 m worden opgesnoeid zodat vrij onder de bomen door kan worden 
gecirculeerd. 

Wat gebeurt er met de beveiligde parkeerplaats achter het gemeentehuis? 
Een aantal parkeerplaatsen blijven voorbehouden voor de gemeentelijke diensten en de politie. 
Zij zullen in die zin niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Wel wordt de lelijke afsluiting 
verwijderd. Een hoogteverschil in het ontwerp voor de nieuwe parkeerplaats zal zorgen voor 
voldoende scheiding tussen beide parkeerplaatsen. 

Ook op het marktplein worden best parkeerplaatsen voorzien. 
Zowel de ontwerpers als het college van burgemeester en schepenen zijn ervan overtuigd dat 
een open plein een bijzondere meerwaarde zal betekenen voor de gehele beleving van de 
dorpskern. Op de markt zal eindelijk ruimte zijn voor activiteiten, rustplekjes enz. De bestaande 
parkeerplaatsen worden alle verplaatst naar de achterzijde van het gemeentehuis, waardoor aan 
het bestaande aanbod niets wordt gewijzigd. Bijkomend worden circa 30 parkeerplaatsen 
langsheen Gravinnestraat en Stationsstraat ingericht. Door een regime van kortparkeren toe 
passen zal de roulatietijd van deze parkeerplaatsen veel groter zijn dan in de huidige situatie en 
zal door deze verhoogde frequentie het aanbod toch verhogen. 

Ook in Bruggestraat wordt het aantal parkeerplaatsen gemaximaliseerd. Hier zal quasi een 
verdubbeling van het huidige aanbod worden gerealiseerd. 

Hoe zal het kruispunt Gravinnestraat - Weststraat - Bruggestraat worden ingericht? 
Nog uit te voeren verkeerstellingen en mobiliteitsonderzoeken zullen de definitieve inrichting van 
het kruispunt bepalen. Verswacht wordt echter dat een rotonde of verkeerslichten niet nodig 
zullen zijn. Doordat Bruggestraat éénrichting wordt en na de herinrichting van de dorpskern het 
doorgaand verkeer volledig zal verdwijnen zullen de verkeersintensiteiten drastisch verlagen. 
Een standaard kruispuntoplossing zal in die zin voldoende zijn. 

Afhankelijk van de nieuwe verkeerssituatie in de gehele dorpskern, het afsluiten van de kleine 
overweg en de nieuwe spreiding van het verkeer zal eventueel ook Izegemstraat moeten worden 
heringericht. 

Het verplaatsen van de kanaalbrug is een grote bedreiging voor de aanwezige 
natuurwaarden (onder andere de levendbarende hagedis). 
Het ontwerpteam is zich bewust van de impact van de nieuwe kanaalbrug op de aanwezige 
natuur. Het ontwerpteam is echter overtuigd dat de nieuwe inplanting van de brug zowel voor het 
functioneren van de dorpskern als voor de natuur in de vallei op termijn een aanzienlijke 
verbetering zal zijn. Zo zal de zone van de bestaande brug worden heringericht als 
samenhangend natuurgebied. Bovendien zal door de vormgeving van de nieuwe brug de impact 
op de natuur veel kleiner zijn dan in de huidige situatie. Het ontwerpteam is er zich echter wel 
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van bewust dat bestaande natuurwaarden zullen verdwijnen. In nauw overleg met onder meer 
de natuurverenging De Buizerd wil het ontwerpteam de impact op de bestaande natuurwaarden 
zo veel mogelijk beperken. Op terrein zal worden bepaald welke natuurelementen essentieel zijn 
en absoluut dienen behouden, en welke eventueel kunnen verdwijnen en worden vervangen 
door nieuwe. In het bestek voor de nieuwe brug zal bovendien gedetailleerd worden opgenomen 
op welke manier de aannemer met de natuurwaarden zal moeten omgaan. 

  

6. Nieuwe vergadering klankbordgroep 
  Burgemeester De Clercq dankt iedereen voor hun aanwezigheid en de zinvolle opmerkingen en 

aanvullingen die werden aangebracht. 

Na Nieuwjaar zal een tweede overleg van de klankbordgroep worden voorzien, waarop alle 
leden van de klankbordgroep zullen worden uitgenodigd.  
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LEEFMILIEU 

13      Goedkeuring wijziging van het gemeentelijk subsidiereglement voor 
hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen 

De Raad, 
Gelet op art. 117, 119, 135 §2 van de gemeentewet; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

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

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling 
van 23 maart 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor 
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 

Gelet op het gemeentelijk reglement voor het toekennen van een premie voor 
hemelwatergebruik en/of infiltratievoorzieningen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 18 april 2000; 

Gelet op de goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 door de 
gemeenteraad in zitting van 22 april 2008; overwegende dat de gemeente 250 euro van het 
Vlaamse Gewest kan terugbetaald krijgen per hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening als 
voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 onder 
het thema water; overwegende dat het noodzakelijk is om het bestaande gemeentelijke 
subsidiereglement te wijzigen om te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de 
Samenwerkingsovereenkomst; 

Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, 
schoonmaak, en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) niet de kwaliteit van drinkwater 
hoeft te hebben; 

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt 
om minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de 
grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een schaarse grondstof op een oordeelkundige 
en duurzame manier beperkt wordt en dat verdrogingsverschijnselen tegengegaan worden; 

Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij 
hevige regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke 
overstromingen en overstorten verkleinen; 

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare 
riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou 
uitoefenen op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager 
naar de oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld; 

Gelet op het voorstel van reglement, toegevoegd als bijlage. 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van reglement wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2009. 

artikel 3: Bij de inwerkingtreding van dit besluit wordt het gemeentelijk reglement voor het 
toekennen van een premie voor hemelwatergebruik en/of infiltratievoorzieningen 
van 18 april 2000 opgeheven. 
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GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HEMELWATERINSTALLATIES EN 
INFILTRATIEVOORZIENINGEN VOOR WONINGEN 

artikel 1: Definities 

horizontale 
dakoppervlakte  

de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op 
een horizontaal vlak 

hemelwater verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater 
hemelwaterput / 
hemelwaterreservoir  

reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater 

hemelwaterinstallatie het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en 
pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van heme lwater 

infiltratie het doorsijpelen van hemelwater in de bodem 
infiltratievoorziening een buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door 

infiltratie 
gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening 

het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige vero rdening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

gebouw vergunde woning of vergund lokaal 
lokaal vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar 

activiteiten 
‘bestaande’ woning woning waarvoor een bouwve rgunning werd verkregen vóór 18 april 

1978 (de datum van inwerkingtreding van de gemeentelijke 
bouwverordening houdende invoering van een gemeentelijke 
bouwverordening waarbij de installatie van een regenwaterreservoir 
verplicht werd voor ééngezinswoningen) 

verbouwing een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt 
behouden 

herbouw een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt 
behouden 

 

artikel 2: Subsidie 

§2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, 
verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing 
van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien 
gebouwd na 31 december 2007. Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden in 
art. 3 §3.1. 

 
§2.2  Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, 
verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een 
infiltratievoorziening indien aangelegd na 31 december 2007 en als de infiltratievoorziening niet 
verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. 
(2004). Deze infiltratievoorziening moet voldoen aan de voorwaarden in art. 3 §3.1.g en §3.2. 
Deze subsidie kan gecumuleerd worden met de subsidie voorzien in §2.1. 

artikel 3: Toekenningvoorwaarden voor subsidie 

§3.1 De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 dienen te 
voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten 
en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004). De 
belangrijkste voorwaarden die hie rin vervat z itten zijn: 

 
Hemelwaterinstallaties 
 

a) De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de 
aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l, zoals aangegeven in 
onderstaande tabel. 

 
horizontale dakoppervlakte  

 
minimale tankinhoud 

 
50 tot 60 m2 

 
3000 l 
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61 tot 80 m2 

 
4000 l 

 
81 tot 100 m2 

 
5000 l 

 
101 tot 120 m2 

 
6000 l 

 
121 tot 140 m2 

 
7000 l 

 
141 tot 160 m2 

 
8000 l 

 
161 tot 180 m2 

 
9000 l 

 
181 tot 200 m2 

 
10000 l 

 
> 200 m2 

 
5000 l per 100 m2 

 
Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een 
heme lwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt 
wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit 
reglement gestelde voorwaarden. 

 
b) De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een 

onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering. 
c) Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel 

van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of 
wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten 
gravitair gevoed kunnen worden. 

d) Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het 
leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met 
drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking 
overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk 
leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater. 

e) De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een 
infiltratievoorziening op eigen terrein. 

f) De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een 
wate rloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden 
niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de 
hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering b estemd 
voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer 
van hemelwater aanwezig is,  mag het heme lwater op de gemengde openbare riolering 
aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het 
hemelwater en afvalwater gescheiden worden. 

 

Infiltratievoorzieningen 

g) Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen: 
- Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet. 
- Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 
20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) 
bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de 
aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te 
bepalen. 
- De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 
m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.  

 
§3.2  Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m2 dakoppervlak of verharding aangesloten.  
 
§3.3  De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 
volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten 
en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening. 
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artikel 4: Subsidiebedrag 

§4.1 De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt: 
 
500,00 euro indien de inhoud van de hemelwaterput 5000 l of minder bedraagt 
700,00 euro indien de inhoud van de hemelwaterput meer dan 5000 l bedraagt 

 
§4.2 De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500,00 euro. 
 

artikel 5: Controle 

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde 
instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement 
voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. 
Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om 
alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. 
 

artikel 6: Aanvraag tot subsidie 

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de 
installatie.  
De aanvrager kan voor vragen over de aanleg van installaties en infiltratievoorzieningen terecht bij 
de milieuambtenaar: tel. 051/33 74 32, milieu@ingelmunster.be 
 

artikel 7:     

De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van 
een gebouw gelegen op het grondgebied van Ingelmunster slechts één maal toegekend. 

artikel 8:     

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar het departement LNE, 
Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Centraal Aanspreekpunt voor Lokale Overheden. 

 
Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad op 25 november 2008. 
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BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 november 2008 

Bib-luik 

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

Iedereen is het al eens overkomen. De inlevertermijn van je ontleende boeken of cd’s loopt ten 
einde en je merkt dat je niet meer binnen de termijn van de gewone openingsuren van de 
bibliotheek kan langsgaan om die boeken of cd’s in te leveren. Verschillende gemeentelijke 
bibliotheken lanceerden daarom het ‘bib luik’. Een ‘bib luik’ bevindt zich aan de voorkant van het 
gebouw en is enkel operationeel buiten de openingsuren. Er zijn twee openingen voorzien: één 
voor boeken en één voor audiovisuele materialen zoals cd’s, dvd’s, luisterboeken,… Achter de gleuf 
zit een opvangmand met verende bodem, speciaal aangepast om beschadiging van het ingeleverd 
materiaal tegen te gaan. Het materiaal dat op deze manier werd ingeleverd wordt bij de 
eerstvolgende werkdag ingenomen, wat concreet betekent de volgende dag of op maandag bij 
weekends. Gedeponeerde materialen die niet volledig zijn, worden niet binnengenomen. De 
ontleentermijn loopt dus gewoon verder tot ze volledig zijn binnengebracht. Het initiatief past in de 
strategie van de bibliotheken om niet alleen de klantvriendelijkheid te verhogen en te streven naar 
administratieve vereenvoudiging, maar tegelijk ook om de gebruikers te sensibiliseren en te 
responsabiliseren, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden te verlengen en te reserveren via de 
webstek. Bij de lancering van dit project maakten veel bibliotheken zich zorgen over wat er 
allemaal met zo een ‘bib luik’ zou kunnen gebeuren: criminaliteit, misbruik? Ervaring leert evenwel 
dat dit allemaal heel goed meevalt en de bibliotheken hebben zich ‘gewapend’ met een 
camerasysteem en verlichting die in werking treedt als iemand bij valavond of ’s nachts het ‘bib 
luik’ nadert. Men kan zich natuurlijk afvragen of zo een ‘bib luik’ geen extra mogelijkheid biedt om 
veel te lang achtergehouden materiaal op een makkelijke manier kwijt te geraken. Maar ook daar 
heeft men een oplossing voor bedacht. De ontlener die te laat zijn materiaal binnenbrengt via het 
‘bib luik’ krijgt drie schriftelijke aanmaningen. Als die brieven geen resultaat opleveren krijgt de 
ontlener een brief van de gemeenteontvanger en in een nog later stadium, bezoek van een 
gerechtsdeurwaarder. 
Het grote voordeel van zo een ‘bib luik’ is dat men dus 24/24 uur de ontleende materialen kan 
terugbrengen en dus nooit de moeilijke openingsuren als verontschuldiging kan opwerpen. Verder 
maken de bibliotheken die een dergelijk systeem toepassen zich vooral sterk over het feit dat ze op 
die manier heel wat boeken terugkrijgen die anders misschien nooit nog de weg naar de 
bibliotheek zouden terugvinden. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. Heeft Ingelmunster weet van dit initiatief? Zou het 
‘bib luik’ ook in Ingelmunster ingevoerd kunnen worden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Die vraag kunnen we positief beantwoorden aangezien ons team van de bibliotheek hier al een 
tijdje mee bezig is. Het systeem werd tijdens het overleg dat de bibliothecarissen regelmatig met 
elkaar hebben reeds overwogen en heel wat bibliotheken beslisten van het te proberen. Ook in 
Ingelmunster is dit het geval. 
Een medewerker van onze technische dienst is bezig met dergelijke brievenbus te vervaardigen. Ze 
wordt zo spoedig mogelijk geplaatst. 

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

 
2       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 13 november 2008 

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

ADHD is als letterwoord zo goed ingeburgerd, dat we ons nauwelijks kunnen herinneren wat het 
precies betekent. ADHD is een afkorting van een Engelstalige term: ‘Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder’. In het Nederlands spreken we van een ‘aandachts-tekort-stoornis met hyperactiviteit’. 
ADHD is evenwel geen modeverschijnsel. Het is een neurobiologisch bepaalde stoornis die te 
maken heeft met een biologisch ‘anderszijn’ op niveau van de hersenen. Dit ‘anders zijn’ uit zich 
voornamelijk via het gedrag. Niettegenstaande ADHD al bestaat sedert het ontstaan van de 
mensheid wordt het pas sedert begin vorige eeuw echt bestudeerd. Terwijl men vroeger dergelijke 
kinderen als lastigaards bestempelde die beter een pak rammel zouden krijgen probeert men nu 
net dat type kind en de opvoeding ervan te ondersteunen. 
Een niet alledaags onderwerp om tijdens een gemeenteraadszitting te behandelen, horen we velen 
denken, maar net doordat ADHD zo veel vaker voorkomt dan men denkt, is het een stoornis die we 
bespreekbaar moeten maken in onze maatschappij. Daar men nu soms veel te vaak de term ADHD 
in de mond neemt om een gedragsprobleem een naam te geven worden heel wat kinderen 
onterecht in die hoek geduwd. Of erger nog, kinderen die echt ADHD hebben worden gewoon 
aanzien als een ‘lastig kind’ of een ‘passief kind’ (want ADHD uit zich niet altijd in oppositioneel 
gedrag maar ook vaak in passief gedrag). 
Vzw Zit Stil is een vereniging die o.a. spreekbeurten organiseert voor ouders, scholen en 
ADHD’ers. Diezelfde vzw geeft ook infosessies aan leerkrachten en bedrijfsleiders (want ADHD 
komt uiteraard ook voor bij volwassenen – vandaar dat bedrijfsleiders soms niet weten waarom 
een bepaalde werknemer anders reageert dan een ‘doorsnee-werknemer’). 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. Kent het gemeentebestuur de vzw Zit Stil? Zou het 
niet raadzaam zijn om in onze gemeente een infoavond te organiseren over dit ‘fenomeen’ voor 
eventuele geïnteresseerde ouders? Blijkbaar is onze gemeenteschool ingeschreven op de digitale 
nieuwsbrief van vzw Zit Stil maar werd er nog nooit een vormende sessie gegeven aan de 
leerkrachten over ADHD. De directeur van De Wingerd verklaarde me dat er momenteel geen enkel 
kind die aan de symptomen beantwoordt school loopt in onze gemeenteschool. Toch meent onze 
fractie dat voorkennis een belangrijke factor is om symptomen te (h)erkennen om ouders en 
kinderen te kunnen begeleiden. Daarom vragen wij om naast een algemene infoavond voor 
geïnteresseerden ook een vormende sessie te organiseren in de Ingelmunsterse scholen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De werking van het centrum Zit Stil is door ons gekend. Het centrum biedt een breed gamma aan 
ondersteuning aan dat zich richt tot ouders, CLB’s, opvoeders in de breedste zin van het woord. 
We hebben ook vernomen dat u reeds gepolst hebt bij de directie van ons gemeentelijk onderwijs, 
in hoeverre deze mensen de werking van de vzw Zit Stil kennen en of ze op school kinderen met 
één of meerdere kenmerken van ADHD of ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ hebben. Eerst 
en vooral worden alle meldingen vanuit ouders, leerkrachten en/of CLB’s door het zorgteam zeer 
ernstig genomen, wat de aard van mogelijke ‘problemen’ ook mag zijn. Wij vermoeden dat dit niet 
alleen het geval is in het gemeentelijk onderwijs. Uit de contacten met de andere 
onderwijsverstrekkers in onze gemeente durven wij stellen dat dit in elke school van onze 
gemeente het geval is. Wij weten ook dat er binnen het team van begeleiders reeds heel wat 
kennis omtrent ADHD aanwezig is. Ook ouders, wiens kinderen één of meerdere kenmerken van 
ADHD vertonen, worden altijd zo snel als mogelijk op de juiste manier begeleid. Wij zullen uw 
vraag naar aanleiding van het geregeld overleg van de schepen van onderwijs met de 
Ingelmunsterse directies doorgeven aan die schooldirecties, die vanzelfsprekend best geplaatst zijn 
om te beslissen over het al dan niet organiseren van een dergelijk algemeen infomoment. 

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

 

 
3       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 18 november 2008 

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

In Ingelmunster kan men, net zoals in vele andere gemeenten, een subsidie bekomen als je 
zonnepanelen installeert. Maar door het succes lopen de kosten hoger op dan verwacht en hebben 
verschillende gemeenten geld te kort voor deze subsidie. Dat bleek althans uit een recente 
rondvraag bij de Limburgse gemeenten. Waarschijnlijk bestaat het probleem ook in de rest van 
Vlaanderen. De subsidies verschillen dan ook sterk van gemeente tot gemeente. In sommige 
gemeenten kan je er enkele tientallen euro’s voor krijgen, in andere gemeenten is dat meer dan 
1.000 euro. Doordat heel wat gemeenten door deze subsidies in financiële moeilijkheden geraken 
denken sommige gemeentebesturen er zelfs aan hun subsidies te verlagen. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. Hoeveel subsidiedossiers (voor zonnepanelen) 
worden er jaarlijks behandeld in onze gemeente? Hoe hoog zijn de Ingelmunsterse subsidies voor 
zonnepanelen? Wat is de jaar-totaalsom van die subsidies in Ingelmunster? Ondervindt 
Ingelmunster ook financiële problemen om die subsidies te blijven uitbetalen? Wat zal onze 
gemeente doen mocht blijken dat deze jaar-totaalsom te hoog wordt? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het antwoord op uw vragen is voor een groot deel terug te vinden in het gemeentelijk 
subsidiëringsreglement voor investeringen in duurzame energie dat u, samen met de voltallige 
gemeenteraad op 18 maart van dit jaar hebt goedgekeurd. Dit reglement voorziet een subsidie van 
maximum 500 euro voor ofwel thermische ofwel fotovoltaïsche systemen met een maximum van 
1.000 euro per woning. Voor dit jaar volstaan de voorziene budgetten. Echter moest dit niet het 
geval zijn, voorziet artikel 2 een oplossing. De uitbetaling van subsidies gebeurt in functie van de 
aanvragen, en in het geval het voorziene budget opgebruikt is, wordt de aanvraag doorgeschoven 
naar het volgende jaar. Aldus krijgen we een spreiding bij eventuele piekaanvragen. 
Wat de cijfers betreft: 
 2005 2006 2007 2008 
Aantal aanvragen voor zonneboiler: 1 1 1 5 
Aantal aanvragen voor panelen: 0 0 6 6 
Totaal uitbetaalde subsidiebedrag: 370 € 370 € 2.590 € 5.525,12 €  

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

 

 
4       Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 18 oktober 2008 

Configuratie software 

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

Bij het doorsturen van onze tussenkomsten en/of schriftelijke vragen kreeg ik van onze 
gemeentesecretaris het bericht dat hij de WORD-documenten niet kon openen daar men blijkbaar 
op onze gemeentelijke diensten nog met een verouderde WORD-versie werkt. We veronderstellen 
dat er wel meer digitale documenten via e-post onze gemeentelijke diensten bereiken. Als die 
digitale documenten in de nieuwe WORD-versie opgesteld zijn kunnen die blijkbaar niet geopend 
worden, wat uiteraard voor problemen zorgt qua dienstverlening en spoedige opvolging. 
Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen. Wat doen onze gemeentelijke diensten als ze een 
document ontvangen dat opgesteld is in een recente WORD-versie? Wanneer zullen onze diensten 
uitgerust worden met de nieuwste programmatuur zodat alle documenten probleemloos kunnen 
geopend worden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 
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De gemeentelijke ICT-dienst stelt alles in het werk om zowel software als hardware mee te laten 
evolueren met de nieuwste ontwikkelingen. Dit gebeurt echter volgens een vooraf bepaalde 
logistieke en budgettaire planning. Daardoor kan het wel eens lukken dat iemand met een 
allerlaatste versie van een bepaalde software werkt, die nog niet kan toegepast worden door 
diegene die iets ontvangt. Onze ICT-dienst tracht daaraan dan ook een gepaste oplossing te geven. 
(converteren naar een iets oudere versie enz) 

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

 
5       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 19 november 2008 

Toegankelijkheid gemeentelijke begraafplaats 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine Verhamme, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Na het voor velen jaarlijkse bezoek aan het kerkhof, heb ik bij verschillende mensen vernomen hoe 
moeilijk het wel is om met een rolstoel het graf van hun geliefde overledenen te bezoeken. In het 
dolomietgrind rond de kapel is het nog enigszins mogelijk om een rolstoel te duwen, doch in de 
gewone grindsteentjes is het praktisch niet mogelijk om een rolstoel voorwaarts te duwen of te 
trekken. Nochtans is het naar mijn oordeel een plaats, die zeker moet toegankelijk zijn voor 
rolstoelgebruikers, daar veel oudere mensen er belang aan hechten om toch nog eens het graf van 
hun familielid of vriend te kunnen bezoeken. 
Vandaar dat ik zou voorstellen om de bijzonderste paden (hoofdassen) aan te leggen in tegels of 
een andere bedekking, die het gemakkelijker maken, zelfstandig of begeleid, met een rolstoel te 
berijden. 

Het zou voor vele bezoekers handig zijn, indien er een infobord aan de ingang van het kerkhof zou 
staan. Zo zou het een heel stuk gemakkelijker zijn om een welbepaald graf terug te vinden. Men 
zou op het infobord een plan van de blokken en de lijsten van de overledenen, overeenkomstig hun 
ligplaats, moeten kunnen terugvinden. Zelfs in de hedendaagse tijd zou het niet zo moeilijk mogen 
zijn om dit via een computerprogramma kenbaar te maken. Deze systemen zijn al werkzaam op 
het kerkhof van bv. Roeselare en Waregem. 

Veel mensen zouden het appreciëren indien de poort aan de Hinnebilkstraat, gedurende de laatste 
2 à 3 weken voor 1 november langer open zijn dan 16 uur. Sommige mensen komen er de 
grafzerken kuisen in de namiddag, parkeren hun wagen in de Hinnebilkstraat en tegen dat ze hun 
taak afgemaakt hebben is de poort allang gesloten. Vandaar dat het handig zou zijn voor de 
betrokken mensen, als deze poort gedurende deze periode langer open zou blijven. Want niet 
iedereen wacht tot de laatste week voor 1 november om hun grafzerk(en) te gaan schoonmaken. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In functie van de haalbaarheid heeft het schepencollege verleden jaar vooropgesteld dat alle 
hoofdassen toegankelijk moeten zijn. Dit is gebeurd met een mengsel van dolomiet. De 
zijaftakkingen zijn thans nog aangelegd in steenslag. 
Een infobord is voorzien in het dossier restauratie grafkapel. Ook het digitaal opzoeken van de 
begraafplaats is voorzien in dit dossier. 
Wat de toegang tot het kerkhof betreft, heeft het schepencollege enkele jaren geleden al beslist 
dat de hoofdtoegang in de Schoolstraat open blijft na 16 uur. Wegens overlast door sluipverkeer 
(bromfietsen en fietsen) en andere feiten zoals vandalisme, diefstal van voorwerpen, enz. werd in 
overleg met de politie enkele jaren geleden beslist om de poorten in de Bollewerpstraat en de 
Hinnebilkstraat ’s avonds te sluiten. Enige uitzondering hierop is de periode rond Allerheiligen, 
waar de toezichters van het kerkhof ongeveer een week voor 1 november de drie poorten 
bestendig openlaten, omdat familieleden inderdaad ’s avonds na de werkuren de graven komen 
reinigen. Ook dit jaar is dit opnieuw het geval geweest. Mocht blijken dat deze periode wat moet 
uitgebreid worden, dan zal dit in overleg met de toezichters op de begraafplaats worden 
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overwogen. Zij hebben mij echter bevestigd dat er hieromtrent geen problemen zijn geweest 
tijdens de voorbije Allerheiligenperiode. 
Op dit ogenblik is een opdracht in aanbesteding voor de opmaak van een herwaarderingsplan voor 
de begraafplaats. Een onderdeel daarvan is een gedetailleerde opmeting. Dit moet toelaten de 
administratieve gegevens te koppelen aan een plan van de begraafplaats, waardoor het mogelijk is 
een gebruiksvriendelijk raadpleegsysteem voor de burger te ontwikkelen. Dit is gepland om samen 
met de ingebruikname van de grafkapel, eens die gerestaureerd is, te realiseren. 

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

 
6       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
19 november 2008 

Bladkorven Oudstrijderstraat 

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

De vraag wordt gesteld naar de stand van zaken in verband met toegezegde evaluatie van dit 
systeem en een eventuele uitbreiding. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Voorlopige evaluatie door onze groendienst is positief. Voorlopig is er echter geen verdere 
uitbreiding voorzien en werden er ook geen specifieke vragen ontvangen van bewoners van andere 
wijken. De korven werden geplaatst in de Oudstrijderstraat op uitdrukkelijke vraag van 
verschillende bewoners en worden zeer goed aangewend. 

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

 
7       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 20 
november 2008 

Gemeentelijke website voor ondernemers 

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

In de tweede helft van de vorige legislatuur heb ik gevraagd of het mogelijk was een website op te 
starten waarop alle Ingelmunsterse zelfstandigen opstaan. Toen werd gesteld dat een dergelijke 
site zeer zinvol was en dat het College er zeker werk ging van maken. Enkele jaren later merken 
we dat de site er nog niet gekomen is. De voordelen van een dergelijke infobron beperken zich niet 
enkel tot de zelfstandigen die op die manier extra reclame hebben. De consument (en dat zijn we 
allemaal) kan op een snelle en eenvoudige manier de weg gewezen worden naar een plaatselijke 
handelaar of ondernemer. Het economisch leven in Ingelmunster kan er enkel wel bij varen. 
Ik stel dus onze vraag opnieuw. Komt er een dergelijke site en zo ja, wanneer? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het klopt inderdaad dat u op 16 november 2004 een vraag hebt gesteld met betrekking tot de 
gemeentelijke website www.ingelmunster.be. Toen werd effectief in het vooruitzicht gesteld dat er 
een website zou opgericht worden waarin Ingelmunsterse verenigingen gratis een eigen website 
konden oprichten (www.ingelmunster.org). Ondertussen is dat al een tijdje gerealiseerd. Daarnaast 
was het ook de bedoeling om een e-loket te organiseren waarbij de burger de mogelijkheid krijgt 
om van thuis bepaalde documenten online op te vragen, al dan niet met behulp van de 
elektronische identiteitskaart. Een website voor zelfstandigen echter werd weliswaar overwogen, 
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doch niet opportuun geacht. Enerzijds was er het probleem dat de gemeente hiermee in het 
vaarwater kwam van commerciële bedrijven die gelijkaardige diensten aanbieden. Anderzijds kan 
men zich de vraag stellen of, gelet op de reeds bestaande kostprijs van een digitaal Ingelmunster, 
een dergelijke investering die uiteindelijk de private en commerciële sector raakt,  wel aangewezen 
is. 

Terloops wil ik ook wat toelichting geven over uw vraag omtrent de kostprijs van de gemeentelijke 
website. U haalde tijdens de vorige zitting aan dat de Brug slechts een beperkt bedrag betaalt voor 
hun website en dat dit voor de gemeente een zeer groot bedrag was. Dit is ook normaal, omdat de 
eisen die we aan de betrokken firma een 6-tal jaren geleden bij de toewijzing gesteld hebben, zeer 
streng waren op gebied van beveiliging enerzijds en doeltreffende en onmiddellijke service en 
ondersteuning anderzijds. Daar betaal je dan uiteraard de prijs ook voor. 
De maandprijs website en intranet bedraagt 625 euro, de maandprijs voor hostingfaciliteiten en e-
mailverkeer bedraagt 520 euro. Met inbegrip van de BTW is dit samen 1.361,25 euro per maand of 
16.335 euro per jaar. Ook andere kosten komen daar dan nog bij, zoals ondermeer de contracten 
met CEVI voor het e-loket, de jaarlijkse overeenkomst met WTV-Focus voor Teletekst, de nieuwe 
website die ontwikkelt wordt voor de dorpskernhernieuwing, enz. 
Het digitaal gebeuren is een zeer modern en functioneel instrument dat jammer genoeg zeer veel 
geld kost naar ondersteuning en kosten software en hardware. Eén uur ondersteuning software 
bedraagt snel 100 euro of meer zonder BTW. De website van De Brug kun je dan ook niet 
vergelijken met een professionele website van een overheidsdienst waarvan ondermeer de 
veiligheidseisen alleen al zeer streng zijn en jammer genoeg veel geld kosten. 

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

 
8       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 20 november 2008 

Financieel verlies 

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

Binnenkort dienen opnieuw de gemeentebegrotingen te worden opgemaakt. Ongetwijfeld zal ook 
onze gemeente daarbij rekening dienen te houden met verlies aan inkomsten door het ontbreken 
van dividenduitkeringen door het Dexia-drama. Zo varieert dit inkomen voor Ingelmunster rond de 
55.000 euro volgens eerdere begrotingen. Zo wordt voorzien dat ook onze gemeente in de 
volgende jaren voor deze post niet veel meer dan 0 euro zal kunnen invullen. 
Gelet op de moeilijke jaren voor Ingelmunster die nu volgen met de dorpskernvernieuwing en 
andere zijn wij van mening dat deze minder inkomsten niet nogmaals mogen verhaald worden op 
de inwoners via eventueel nog een belastingverhoging of iets anders onleuks. Ook andere 
gemeenten zullen hetzelfde ondervinden. Daarom zouden wij graag bekomen dat onze 
burgemeester het initiatief neemt om, eventueel samen met andere burgemeesters uit de regio en 
misschien via de VVSG, om van de overheid middelen te eisen voor de noodlijdende gemeenten (al 
beweren sommigen dat er velen slechter aan toe zijn dan de onze). Wij vinden dat als de regering 
op één dag 20 miljard euro vindt om de banken te redden, ze ook een paar miljoen moet kunnen 
vinden om de gemeenten te ondersteunen, die uiteindelijk geen schuld treffen. Mocht de gemeente 
dit voorstel tot initiatief niet willen, kunnen, mogen of durven aannemen, hoe zal de gemeente dan 
dit verlies, dat toch enkele opeenvolgende jaren zal duren, opvangen? 

Graag hadden wij bekomen dat ons gemeentebestuur via onze burgemeester stappen onderneemt 
om, eventueel samen met andere burgemeesters uit de regio, om van de federale en/of 
gewestelijke overheid middelen te verkrijgen om het verlies dat onze gemeente (en anderen) 
zullen lijden van het Dexia-drama geheel of gedeeltelijk te compenseren. Indien dit niet mogelijk 
is, hoe denkt de gemeente dan de jaarlijkse verliezen op te vangen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 
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