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OPENBARE ZITTING 

 
De heer Georges BARBARY, raadslid, deelt mee dat hij niet akkoord is met betrekking tot de 
verslaggeving bij de gemeenteraad van 23 januari 2007. In het bijzonder, met betrekking tot het 
aanvullend punt 1 – ontvoogdingsbeleid in Vlaanderen inzake stedenbouwkundige vergunningen, is 
hij van oordeel dat ‘op informele wijze’ moet worden geschrapt. 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    1   Gaselwest – Buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2007- 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 8 januari 2007 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van GASELWEST 
die bijeengeroepen wordt op 21 maart 2007 in Kuurne; 

Gelet op de, volgens de statuten, vastgestelde agenda: 
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen. 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting op 21 maart 2007. 

artikel 2: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van GASELWEST op 21 maart 
2007, 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 Industriepark De Bruwaan 
12 te 9700 Oudenaarde. 

 
    2   Figga – Algemene vergadering van 8 maart 2007- kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 



 

 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is bij Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 14 december 2006 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Figga die bijeengeroepen wordt op 8 
maart 2007 in Kortrijk; 

Gelet op de, volgens de statuten, vastgestelde agenda: 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen. 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de algemene vergadering op 8 
maart 2007. 

artikel 2: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene 
Vergadering van Figga op 8 maart 2007, 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: van onderhavige beslissingen kennis te geven aan Figga, p/a GeFIN, 
Ravensteingalerij 3b 6 te 1000 Brussel. 

 
    3   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2007- kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

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

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 3 januari 2007 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de WVI die 
bijeengeroepen wordt op 29 maart 2007 in Brugge; 

Gelet op de, volgens de statuten, vastgestelde agenda: 

1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2006; 
2. Benoeming leden van de regionale comités Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt en Westhoek; 
3. Benoeming leden van de raad van bestuur; 
4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende 

stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde; 
5. Mededelingen 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de buitengewone algemene 
vergadering op 29 maart 2007. 

artikel 2: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de WVI op 29 maart 2007, 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: van onderhavige beslissingen kennis te geven aan de WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 
8310 Brugge. 

 



 

 

    4   IVIO – Buitengewone algemene vergadering van 12 maart 2007- kennisname 
agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is bij IVIO; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 11 januari 2007 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van IVIO die 
bijeengeroepen wordt op 12 maart 2007 in Izegem; 

Gelet op de, volgens de statuten, vastgestelde agenda: 

1. Benoeming leden raad van bestuur; 
2. Aktename van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende 

stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde; 
3. Varia 

Gelet op het gemeentedecreet; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda voor de buitengewone algemene 
vergadering op 12 maart 2007. 

artikel 2: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van IVIO op 12 maart 2007, 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: van onderhavige beslissingen kennis te geven aan IVIO, Lodewijk de Raetlaan 12 te 
8870 Izegem. 

 
De heer Wilfried VANACKER, raadslid, neemt deel aan de zitting. 
 

KERKBESTUREN 

    5   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2005 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van St. Amand van 3 april 2006 waarbij de 
rekening van de Kerkfabriek van St. Amand voor het dienstjaar 2005 wordt vastgesteld als volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 62.024,89 
Buitengewone ontvangsten: 77.381,76 
Totaal: 139.406,65 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 11.774,97 
Gewone uitgaven: 56.935,54 
Buitengewone uitgaven: 40.769,95 
Totaal: 109.480,46 

BALANS 
Ontvangsten: 139.406,65 
Uitgaven: 109.480,46 
Saldo: 29.926,19 

BESLUIT: met 19 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek St. Amand voor 
het dienstjaar 2005. 



 

 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd.  

 
    6   Kerkfabriek O. L. Vrouw – Advies rekening 2005 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van O. L. Vrouw van 6 maart 2006 waarbij 
de rekening van de Kerkfabriek van O. L. Vrouw voor het dienstjaar 2005 wordt vastgesteld als 
volgt: 

ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 42.656,82 
Buitengewone ontvangsten: 26.761,25 
Totaal: 69.418,07 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 8.117,38 
Gewone uitgaven: 30.059,50 
Buitengewone uitgaven: 2.025,85 
Totaal: 40.202,73 

BALANS 
Ontvangsten: 69.418,07 
Uitgaven: 40.202,73 
Saldo: 29.215,34 

BESLUIT: met 19 stemmen ja en 2 onthoudingen 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek O. L. Vrouw 
voor het dienstjaar 2005. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

    7   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester van 15 februari 2007 houdende 
het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 24 februari 
2007 n.a.v. een rampoefening 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de heer Burgemeester van 15 februari 2007, waarbij een 

tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 24 februari 2007 n.a.v. een 
rampoefening; 

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 15 februari 2007 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op zaterdag 24 februari 2007 n.a.v. een 
rampoefening, 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. 

 



 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

    8   Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden in het kader van 
het Project 96/548B – Ingelmunster: Collector RWZI Ingelmunster-Izegem op het 
perceel grond, eigendom van de gemeente 

De Raad, 

Gelet op de artikelen 28 en 43 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat het ingevolge de uitvoering van het Project 96/548B – 
Ingelmunster: Collector RWZI Ingelmunster-Izegem, door Aquafin, noodzakelijk is om een 
erfdienstbaarheid te vestigen ten voordele van de nv Aquafin op het perceel Sectie D nr. 234/03, 
eigendom van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze erfdienstbaarheid gevestigd wordt voor openbaar nut, namelijk 
voor de realisatie van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur volgens het project “Collector RWZI 
Ingelmunster-Izegem – Lot 2”, waarvan de aanduidingen vermeld zijn op het plan in bijlage; 

Gezien het ontwerp van overeenkomst in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden op het perceel sectie D nr. 
234/03, eigendom van de gemeente Ingelmunster ten voordele van de nv Aquafin 
met het oog op de realisatie van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur volgens het 
project “Collector RWZI Ingelmunster-Izegem – Lot 2” wordt goedgekeurd. 













 

 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

    9   Vaststelling gemeentelijk plannenregister 

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

ordening en haar latere wijzigingen; 

Overwegende dat volgens artikel 93 van het bovengenoemd decreet elke gemeente 
verplicht is om een plannenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er 
uittreksels uit af te leveren; 

Overwegende dat volgens artikel 92 van het desbetreffende decreet op de ruimtelijke 
ordening het plannenregister een gegevensbestand is, al dan niet geïnformatiseerd, van het hele 
grondgebied van de gemeente, dat minstens de navolgende informatie bevat: 

• de bestemming en de voorschriften zoals vastgelegd in de geldende plannen 
van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan, zoveel 
mogelijk per kadastraal perceel, evenals de aanduiding van de delen van de 
plannen waarop een verkooprecht geldt en die waarvoor een planbatenheffing 
verschuldigd is; 

• de rooilijnplannen 
• de onteigeningsplannen; 
• de stedenbouwkundige-, verkavelings- en bouwverordeningen; 
• informatie met betrekking tot de bescherming door andere wetgeving die een 

gevolg heeft voor het gebruik van de grond in de zin van dit decreet, zoveel 
mogelijk per kadastraal perceel; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van 
de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister, inzonderheid artikel 
15 en 16 houdende de digitale opmaak van het register en het overmaken van de digitale drager 
naar de Gewestelijk Planologisch Ambtenaar; 

Overwegende dat het plannenregister in digitale vorm in het gemeentelijk GIS-
systeem werd opgemaakt door de dienst Grondgebied conform de technische aanbevelingen van 
het ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen; 

Overwegende dat volgens artikel 190 van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij artikel 46 van het decreet van 26 april 2000, 
het plannenregister moet opgemaakt worden door elke gemeente en vastgesteld worden door de 
gemeenteraad binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit decreet zijnde 1 mei 2000; 

Gelet op het plannenregister opgemaakt door de dienst grondgebied, bestaande uit: 
• digitale planneninventaris op cd-rom (opgemaakt volgens de richtlijn); 
• digitale contourenkaart op cd-rom (opgemaakt en georganiseerd volgens de 

richtlijnen voor de digitale uitwisseling van contouren van het 
plannenregister); 

• metadatafiches van de verschillende plantypes 

Overwegende dat elke contour via een uniek identificatienummer een verwijzing naar 
de inventaris en naar het eigenlijke plan van aanleg bevat en dat indien er slechts een gedeelte 
van een plan van aanleg is behouden, de betreffende contour enkel het te behouden gedeelte 
afbakent. Dat zowel de contouren als de eigenlijke plannen behoren tot het plannenregister; 

Overwegende dat het plannenregister bestaat uit de navolgende documenten: 

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan  

PRUP N382 2.13_10_1 

Gewestplan  

GEWESTPLAN ROESELARE-TIELT 2.22_6_1 
ROESELARE TIELT – HERZIENING 2.22_6_6 

Bijzonder plan van aanleg  

BPA NIEUWSTRAAT 2.24_1_2 
BPA NIEUWSTRAAT 2.24_1_3 
BPA HEIRWEG-ZUID 2.24_10_1 



 

 

BPA DEEFAKKER 2.24_11_1 
BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN 2.24_12_1 
BPA GENTSTRAAT-OOST (ONTWERP) 2.24_13_1 
BPA CENTRUM 2.24_2_3 
BPA CENTRUM 2.24_2_4 
BPA GENTSTRAAT 2.24_4_2 
BPA GENTSTRAAT - ZUID 2.24_4_3 
BPA SPORTCENTRUM 2.24_5_3 
BPA KETENSTRAAT 2.24_6_2 
BPA KETENSTRAAT 2.24_6_3 
BPA DOELSTRAAT 2.24_7_1 
BPA RINGLAAN - BRUGGESTRAAT 2.24_8_2 
BPA MANDEL-OOST 2.24_9_1 

Bouwverordeningen  

GEMEENTELIJKE VERORDENING BETREFFENDE HET VELLEN 
HOOGSTAMMIGE BOMEN 2.31_1_1 

ALGEMENE BOUWVERORDENING INZAKE WEGEN VOOR 
VOETGANGERSVERKEER 2.31_3_1 

Stedenbouwkundige verordeningen  

GEMEENTELIJKE VERORDENING BETREFFENDE HET OVERWELVEN VAN 
BAANGRACHTEN 2.33_1_1 

GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE 
HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, 
BUFFERVOORZIENINGEN EN GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER 
EN HEMELWATER 

2.33_2_1 

GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE 
OPENLUCHTRECREATIEVE VERBLIJVEN EN DE INRICHTING VAN 
GEBIEDEN VOOR DERGELIJKE VERBLIJVEN 

2.33_3_1 

Verkavelingsverordening  

VERKAVELINGSVERORDENING INZAKE 
WATERHUISHOUDINGSMAATREGELEN BIJ HET UITVOEREN VAN 
VERKAVELINGEN 2.34_1_1 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het digitale plannenregister vast te stellen conform de geldende wetgeving en 
conform de technische aanbevelingen van het ondersteunend centrum GIS-
Vlaanderen, bestaande uit: 
- digitale planneninventaris op cd-rom; 
- digitale contourenkaart op cd-rom; 
- metadatafiches van de verschillende plantypes. 

artikel 2: Het plannenregister in digitale vorm op cd-rom per aangetekend schrijven over te 
maken aan de gewestelijk planologisch ambtenaar van het agentschap RO-
Vlaanderen. 

 
   10   GECORO - Bepaling van de maatschappelijke geledingen 

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

ordening en zijn later wijzigingen, in het bijzonder artikel 9; 

Overwegende dat in dit decreet wordt gesteld dat na de installatie van de 
gemeenteraad een nieuwe commissie moet samengesteld worden; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 9 § 3 de gemeente Ingelmunster ingedeeld is 
in de categorie met meer dan 10.000 en niet meer dan 30.000 inwoners; dat de commissie 
minimum 9 leden en maximum 13 leden dient te omvatten; 



 

 

Overwegende dat minimum één derde van de leden, waaronder de voorzitter, 
deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van 
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat in de categorie van gemeenten met meer dan 10.000 inwoners 
minstens 3 verschillende maatschappelijke geledingen moeten opgeroepen worden om één of 
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Volgende maatschappelijke geledingen worden weerhouden om een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor te dragen voor de gemeentelijk 
commissie voor ruimtelijke ordening: 
- milieu- en natuurverenigingen; 
- vereniging van zelfstandige ondernemingen; 
- vereniging van land- en tuinbouwers; 
- vereniging van werknemers; 
- specifieke doelgroepen. 

 

OPENBARE WERKEN 

   11   Heraanleg voetpaden Meulebekestraat – goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst met provinciebestuur West-Vlaanderen 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen verbeteringswerken 
gepland heeft op de N399 Meulebekestraat vak Rodenbachstraat/N50d Bruggestraat; 

Overwegende dat het aan te raden is ook de voetpaden in dit deel te vernieuwen; 

Overwegende dat de werken in algemeen belang en uit technische noodzaak 
gelijktijdig dienen uitgevoerd te worden; 

Gelet op het feit dat onderhoudswerken aan voetpaden een gemeentelijke 
bevoegdheid is; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen, om de verbeteringswerken aan de Meulebekestraat en de onderhoudswerken 
aan de voetpaden ten laste van het gemeentebestuur in algemeen belang samen uit te voeren met 
het provinciebestuur van West-Vlaanderen als opdrachtgevend bestuur; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur van West-Vlaanderen, 
om de verbeteringswerken aan de Meulebekestraat en de onderhoudswerken aan 
de voetpaden ten laste van het gemeentebestuur in algemeen belang samen uit te 
voeren, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 











 

 

 
   12   Onderhoud openbare verlichting - goedkeuring beperkt mandaat kleine 
herstellingswerken 

De Raad, 
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen, 

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

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 40.1. van de Gaselwest-statuten de 
intercommunale vereniging Gaselwest belast is met enerzijds de openbaredienstverplichting van de 
exploitatie en onderhoudsopdrachten van de openbare verlichting op de wegen van de aangesloten 
gemeenten en anderzijds met de nevenactiviteit openbare verlichting (nieuwbouw en 
vervangingsinvesteringen van palen en armaturen openbare verlichting); 

Gelet op het feit dat de aangesloten gemeenten voor deze nevenactiviteit 
overeenkomstig artikel 8 § 1 A. punt 5 van de Gaselwest-statuten inbreng gedaan hebben in de 
intercommunale vereniging van het gratis gebruik van de installaties die hun eigendom zijn. 
Gaselwest staat in voor de nieuwbouw inzake openbare verlichting tegen kostprijs; 

Gelet op het feit dat defecten aan openbare verlichtingsinstallaties ingevolge slijtage of 
schadegevallen met onbekende dader waarbij armaturen en/of palen volledig dienen te worden 
vervangen de grootste doorlooptijd hebben; 

Gelet op het feit dat de doorlooptijd van genoemde defecten tot het strikt minimum 
kan worden beperkt indien de aangesloten gemeenten en steden een beperkt mandaat zouden 
geven aan de distributiebeheerder om onmiddellijk over te gaan tot herstelling en dit zonder 
voorafgaande gedetailleerde prijsofferte en bijhorende goedkeuring; 

Gelet op het feit dat genoemd beperkt mandaat galleen geldt voor de vervanging van 
individuele palen en/of armaturen die bij beschadiging door slijtage of door onbekende dader 
onherstelbaar zijn; 

Gelet op het feit dat de armaturen en/of palen steeds worden vervangen door 
identieke of gelijkwaardige exemplaren; 

Gelet op het feit dat het mandaat gelimiteerd is tot 2500 euro (inclusief BTW en 
overheadkosten) per geval; 

Gelet op het feit dat het mandaat niet van toepassing is bij uitbreiding van de 
openbare verlichtingsinstallatie; 

Gelet op het feit dat de stad of gemeente onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht 
door middel van een brief met een raming van de kosten; 

Gelet op het feit dat binnen de vijf werkdagen na de melding aan de stad of gemeente, 
zonder tegenbericht, de nodige schikkingen zullen worden getroffen om over te gaan tot herstelling 
(bestelling van de materialen,…); 

Gelet op het feit dat de palen en/of armaturen die vervangen worden naar aanleiding 
van slijtage per trimester worden gefactureerd, samen met het normale onderhoud, maar met een 
duidelijke vermelding van de aard en de locatie van de vervanging; 

Gelet op het feit dat bij schadegevallen met onbekende dader steeds een proces-
verbaal wordt opgesteld door de lokale politiediensten en een dossier wordt opgemaakt door de 
juridische dienst van Eandis, zijnde de operator van Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de schadegevallen met onbekende dader afzonderlijk worden 
gefactureerd met de vermelding van het proces-verbaal zodat bij eventuele ontwikkelingen alle 
gegevens per schadedossier beschikbaar blijven; 

Gelet op het feit dat het directiecomité van Gaselwest in zitting van 8 december 2006 
beslist heeft om aan de aangesloten steden en gemeenten een beperkt mandaat te vragen om 
onmiddellijk over te gaan tot herstelling van de defecte palen en/of armaturen ingevolge slijtage of 
schadegevallen met onbekende dader en dit zonder voorafgaande gedetailleerde prijsofferte en 
bijhorende goedkeuring; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: Een beperkt mandaat, zoals hierboven beschreven, wordt toegekend aan de 
exploitatiediensten van het infrastructuurgebied van de distributienetbeheer 
Gaselwest om onmiddellijk over te gaan tot herstelling en dit zonder voorafgaande 
prijsofferte en bijhorende goedkeuring bij de vervanging van de armaturen en/of 
palen ingevolge slijtage of schadegevallen met onbekende dader. 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de 
intercommunale vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat Gaselwest 
p/a Eandis, Guldensporenpark 52 (Blok 1, gelijkvloers), 9820 Merelbeke. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 26 januari 2007 

Mystery shopping. 

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

‘Klant is koning’, in theorie althans. In de praktijk durft er wel eens wat mank te lopen met de 
dienstverlening. Om na te gaan wat beter kan wordt wel eens een ‘mystery shopper’ ingezet. Hij of 
zij doet zich voor als een doodgewone klant of infoaanvrager en bezoekt o.a. winkels, 
fitnesscentra, restaurants en hotels om er de kwaliteit en de bediening te evalueren. Iedereen kent 
het gedoodverfde beeld van de restaurant-criticus. Als anonieme klant doet hij zich tegoed aan een 
ruim assortiment van wat het menu te bieden heeft. Wordt het oog verwend en heeft de maag niet 
te klagen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Laat de bediening evenwel te wensen over en is het 
eten niet te vreten, dan wacht het restaurant een vlijmscherpe kritiek. 
De ‘mystery shopper’ werkt volgens hetzelfde principe. Zo schakelde UNIZO een professionele 
‘mystery shopper’ in om de gemeenten te benaderen als een ‘ondernemer met plannen’. 

“Net niet goed genoeg”… zo scoren de Vlaamse gemeenten volgens de ondernemersorganisatie in 
het onthalen van en informatie verschaffen aan ondernemers met vragen. Volgens de resultaten 
valt er over de goede wil bij de gemeenteambtenaren niet te klagen. Maar de vereiste kennis blijkt 
vaak te ontbreken. Zoals u weet blijft persoonlijk contact de beste manier om met de 
gemeentelijke overheid in contact te treden, eventueel telefonisch. Verder concludeerde UNIZO dat 
de gemeentelijke websites en het reageren op e-post nog te wensen over laat. In het verleden kon 
ook onze partij dit aan de lijve merken toen we zagen dat er op heel wat van onze vragen 
(briefwisseling, e-post) nooit een antwoord kwam. Om de dienstverlening te optimaliseren kregen 
de plaatselijke UNIZO-afdelingen detailrapporten waarmee ze met hun gemeentediensten rond de 
tafel kunnen gaan zitten. UNIZO en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten bieden 
instrumenten en opleidingen aan om de dienstverlening aan ondernemers en de burger in het 
algemeen te verbeteren. 

Hierbij maak ik mij volgende bedenkingen over het minder goed scoren van onze gemeente 
a.d.h.v. het rapport. 
Wat denkt Ingelmunster te kunnen doen om beter te scoren en de pijnpunten aan te pakken? 
Verder zijn wij ervan overtuigd dat een enquête in het gemeentelijk infoblad «Tingeling» de kans 
zou bieden om eventuele knelpunten te ontdekken.Aan de hand van een dergelijke enquête toont 
het gemeentebestuur dat het open staat voor opbouwende kritiek en kan er intern gewerkt worden 
aan een nog betere dienstverlening. Meent U dat dit een mogelijkheid zou zijn? 
Indien daarmee ingestemd wordt, hopen wij dat de gemeenteraad de kans krijgt mee te werken bij 
het opstellen van een dergelijke vragenlijst. 

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

Vooraleer op uw vraag te antwoorden, wens ik toch even de context van dit onderzoek te schetsen. 
Toen we ongeveer een jaar geleden de vraag kregen van UNIZO of wij geïnteresseerd waren mee 



 

 

te werken aan dergelijk ‘mystery shopper’-onderzoek, hebben wij daar direct mee ingestemd, 
omdat dergelijk onderzoek heel nuttig kan zijn in het blootleggen van eventuele pijnpunten en het 
verbeteren ervan. 

U vraagt bedenkingen over het minder goed scoren. 
Deze beoordeling is natuurlijk zeer relatief. Als ik zie dat op de aspecten balie en telefoongesprek 
de diensten goed scoren, dan verheugt mij dat, omdat net deze punten van klantvriendelijkheid en 
deskundigheid de doelstelling waren voor een goede dienstverlening. Het klopt daarentegen wel 
dat voor de elektronische dienstverlening de gemeente minder geëvalueerd wel. Vooraleer daar 
commentaar op te geven, wens ik het overleg af te wachten dat de gemeente wenst te houden met 
UNIZO om de redenen van deze evaluatie te kunnen achterhalen. Als we deze redenen kennen, 
kunnen we ook acties ter verbetering ontwikkelen. 
Wat uw suggestie voor een enquête betreft moeten wij u melden dat het schepencollege steeds 
open staat voor suggesties tot verbetering van de dienstverlening. Wij krijgen namelijk geregeld 
dergelijke suggesties die steeds door onze betrokken diensten onderzocht worden. Een enquête via 
Tingeling lijkt ons dan ook niet onmiddellijk noodzakelijk. 

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 26 januari 2007 

Kerstmarkt Ingelmunster. 

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

Het lijkt bizar om het over de Ingelmunstere kerstmarkt te hebben, nu iedereen al denkt aan de 
lente en de zomer die straks voor de deur staat. Toch vindt onze fractie dit het meest geschikte 
moment om nu reeds na te denken over de organisatie van de eerstvolgende editie van deze 
publiekstrekker. Jammer genoeg werd de kerstmarkt van 2006 door de slechte 
weersomstandigheden op het laatste moment afgelast. Na het jammerlijke ongeval veroorzaakt 
door de felle wind vonden we dit uiteraard een correcte beslissing. Om de volgende editie vlot te 
laten verlopen denken we dus dat er nù reeds moet nagedacht worden over volgende punten. 

Kan er gezorgd worden voor een betere opstelling van de kraampjes? Hierbij denken wij vooral aan 
extra versteviging zodat felle windstoten geen reden meer kunnen zijn om de festiviteit in het 
water te laten vallen. 
Vindt het feestcomité het opportuun om ook de lokale zelfstandigen te laten deelnemen aan de 
kerstmarkt? Tot op heden had enkel het verenigingsleven recht op een kraampje. Op deze manier 
zou ook de middenstand hun winkelwaar kunnen aanprijzen en wordt het bezoeken van de 
Ingelmunsterse kerstmarkt nog aangenamer en interessanter. 
Voor de organisatie van festiviteiten (zoals o.a. de kerstmarkt) werd tijdens vorige legislatuur een 
feestcomité opgericht. Wij menen dat het wenselijk zou zijn dat, nu 8 oktober de teerlingen anders 
geworpen heeft, de invulling van dat feestcomité opnieuw bekeken wordt. Ook vanuit onze fractie 
bestaat er interesse om via dit ‘comité’ te helpen meewerken aan de verdere uitbouw van 
activiteiten in onze gemeente. 

Concreet stellen wij ons dus volgende vragen. 
Wordt er in de toekomst uitgekeken naar een betere opstelling van de kraampjes? 
Kunnen ook zelfstandigen deelnemen aan de kerstmarkt (naar analogie van Brugge bijboorbeeld)? 
Wordt het bestuur van het feestcomité binnenkort uitgebreid? 

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



 

 

Het is inderdaad zo dat voor de editie van dit jaar van de Kerstmarkt er alles aan gedaan zal 
worden opdat het weer geen spelbreker meer zou kunnen zijn. Daarom zal niet langer met tentjes 
gewerkt worden, maar wel met houten chalets. 
Het is niet de bedoeling om de lokale zelfstandigen de mogelijkheid te geven aan de Kerstmarkt 
deel te nemen. Ten eerste is de ruimte te beperkt om, naast de verenigingen (die dan nog niet 
allemaal aan bod kunnen komen) ook nog de lokale zelfstandigen een plaatsje te geven. Ten 
tweede zijn er ten behoeve van de lokale zelfstandigen andere initiatieven die, naar aanleiding van 
het eindejaarsgebeuren, de mensen ertoe aanzetten inkopen te doen bij de lokale zelfstandigen en 
dat in een aangepast en sfeervol kader. 
Wat de eventuele uitbreiding van het feestcomité betreft is het zo dat reeds van bij de aanvang 
iedereen die geïnteresseerd was en daadwerkelijk bereid om de handen uit de mouwen te steken, 
de mogelijkheid had om deel uit te maken van het feestcomité. We bedoelen daarbij werkende 
leden die bereid zijn niet alleen in te staan voor de planning van feestelijkheden te Ingelmunster 
tijdens de vergaderingen, maar tevens effectief de handen uit de mouwen steken, en dit zowel ’s 
morgens vroeg voor de opbouw, s’avonds of ’s nachts voor de opruiming, indien nodig op zaterdag 
of zondag naargelang het tijdstip van de organisatie. Dit standpunt is nog altijd ongewijzigd. 

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 6 februari 2007 

Ontvoogdingsvoorwaarden. 

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

Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 januari j.l. polste onze fractie naar de stand van zaken in 
het dossier rond de vijf ontvoogdingsvoorwaarden, die nodig zijn om zelf vergunningen te kunnen 
uitreiken. Het antwoord van de Schepen was duidelijk: ‘Ingelmunster is in orde met deze vijf 
voorwaarden en wacht nu op de goedkeuring’. Na de gemeenteraadszitting heeft onze fractie 
onmiddellijk navraag gedaan bij de bevoegde instanties. Daar bleek dat het antwoord van de 
Schepen niet volledig klopte. Volgens de informatie die wij kregen voldoet Ingelmunster op 6 
februari 2007 slechts aan 2 van de 5 voorwaarden (nl. Stedenbouwkundig ambtenaar en een 
inventaris van onbebouwde percelen). Na de zitting van 23 januari hebben wij het dossier 
opgevraagd waaruit bleek dat de stedenbouwkundig ambtenaar inderdaad al ver gevorderd is in dit 
dossier, maar nog niet alles doorstuurde. Hierbij verwijzen wij naar het goedgekeurd 
plannenregister en een goedgekeurd vergunningenregister. 

Concreet stellen wij ons dus volgende vraag. Waarom stelt de bevoegde Schepen dat Ingelmunster 
met alles in orde is en ingediend werd, als blijkt dat enkele van de zgn. ontvoogdingsvoorwaarden 
op het moment van onze vraag nog in behandeling is en dus nog niet ingediend werd? 

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

In de vorige zitting heb ik zeker geen onwaarheden verklaard. Integendeel! 

Wat het plannenregister betreft werd, zoals oorspronkelijk met de diensten van Stedenbouw 
overeengekomen, het afgewerkt plannenregister op officieuze wijze aan hen voorgelegd met de 
bedoeling een voorafgaandelijke controle te doen, wat de goedkeuring achteraf zou moeten 
vergemakkelijken. Dit gebeurde reeds op 31 januari 2006, meer dan een jaar geleden! De diensten 
van Stedenbouw werden tot driemaal toe gevraagd het dossier te bekijken, doch zonder enig 
resultaat. Het gevolg hiervan is dat deze informele fase, met de diensten van Stedenbouw in 
gezamenlijk overleg overeengekomen, nu wordt overgeslagen en het dossier hier vanavond door 
de Raad werd goedgekeurd en officieel ingediend zal worden. Wat ons betreft was dit dossier 
inhoudelijk reeds afgerond begin 2006. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd in de Raad van 19 december 2006 goedgekeurd en 



 

 

ingediend bij de Provincie. De officiële goedkeuringstermijn is lopend. Een eindbeslissing van de 
Bestendige Deputatie kan worden verwachten ten laatste tegen half april. 
Tenslotte met betrekking tot het vergunningenregister stelt de minimumeis dat een gemeente alle 
vergunningen dient te registreren van 1990 tot heden. Anderhalf jaar geleden bereikte de 
gemeente reeds dit minimum. Het dossier werd echter nog niet officieel ter goedkeuring 
voorgelegd. Dit is zeer bewust gebeurd omwille van budgettaire redenen. Ter stimulering van de 
lokale besturen, voorziet het Vlaams gewest immers een subsidie voor elk dossier dat wordt 
geregistreerd bovenop de minimumeis. Aangezien de formele goedkeuring op 2 van de 3 
voorwaarden nog niet rond was, werd deze tijd nuttig gebruikt door onze diensten om het 
vergunningenregister steeds verder aan te vullen, met dubbel voordeel, ten eerste, het 
vergunningenregister werd meer en meer compleet, ten tweede, de te bekomen subsidie werd ook 
steeds groter. 
Nu, inderdaad, de goedkeuring van deze twee andere voorwaarden nakend is, is de gemeente van 
plan ook het vergunningenregister in te dienen voor definitieve goedkeuring. Aldus zal 
Ingelmunster effectief ontvoogd kunnen worden binnen de door het Vlaams gewest gestelde 
termijn en met vervulling van de 5 voorwaarden. 

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 9 februari 2007 

Programmawet. 

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

Net voor het einde van het jaar 2006 heeft de federale regering Verhofstadt nog maar eens haar 
verkiezingsbelofte van 1999 en 2003 inzake belastingverlaging verbroken. Na de politehervorming, 
waarbij de factuur naar de gemeenten werd doorgeschoven, mogen alle gemeenten nu nog eens 
opdraaien voor het nefast begrotingsbeleid van paars. Volgens de in der haast doorgejaagde 
programmawet moeten de gemeentebesturen voortaan BTW afdragen op werken in eigen beheer. 
Hierbij denken we dan bijvoorbeeldb aan het onderhoud en herstelling in eigen regie van 
gemeentelijke infrastructuur. Deze bijkomende federale indirecte belastingen moeten o.a. het gat 
in de met knip- en plakwerk afgesloten federale begroting voor 2007 helpen opvullen. M.a.w. de 
gemeenten worden met een niet-voorziene uitgave belast. Volgens een studie zou dat jaarlijks 
neerkomen op ongeveer 20 à 25 euro per inwoner. 
Hierover stuurden wij het Schepencollege op 13 december en 26 januari j.l. reeds een schriftelijke 
vraag. Daarop kregen wij als antwoord dat er niet kan geantwoord worden op vragen met een 
hypothetisch karakter. 

Daarom willen we onze vraag verder onderbouwen en hopen we antwoord te krijgen op volgende 
vragen. 
Kan de gemeente beramen hoeveel euro aan BTW de gemeente Ingelmunster zal moeten 
ophoesten? 
Zal de Federale Administratie van Belastingen ons 6 of 21% aanrekenen, dit analoog de toepassing 
van deze tarieven naargelang de prestatie van het gemeentepersoneel betrekking heeft op een 
nieuwbouw of verbouwing/renovatie van gebouwen van 5 tot 15 jaar oud of onbeperkt aan 6% 
voor gebouwen ouder dan 15 jaar? 
Heeft het gemeentebestuur deze uitgave in haar begroting ingeschreven? Zo neen, waar gaat de 
gemeente het geld vandaan halen, uit de algemene begroting of wordt deze kost verhaald op de 
burger? 
Is het gemeentebestuur geneigd om beleidsmatig meer en meer taken uit te besteden aan de 
privé-sector? 
Bestaat er interesse vanuit het gemeentebestuur om de uitbesteding van onderhoud/herstelling 
aan eigen gebouwen en wegen in samenwerking met buurgemeenten te rationaliseren en 
besparingen na te streven? 
Naar verluidt, komt op de ‘programmawet’ nogal wat protest vanuit de gemeenten. Welke stappen 
zal het gemeentebestuur ondernemen om haar protest kracht bij te zetten? 



 

 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Op dit ogenblik is het onmogelijk om op deze vragen te antwoorden, aangezien op dit ogenblik nog 
steeds overleg aan de gang is tussen de VVSG en het bevoegde federale ministerie. Dit overleg 
moet duidelijkheid brengen over de modaliteiten waarin die bepaling van de Programmawet 
uitvoering moet krijgen. Aangezien er nog geen concrete elementen gekend zijn, kunnen deze dus 
ook niet financieel ingeschat worden. Van zodra die elementen wel gekend zijn en het blijkt dat er 
financiële gevolgen zijn, dan zal dit via een begrotingswijziging moeten gebeuren. 
Wat uw vraag betreft over het uitbesteden van taken, kunnen wij zeggen dat wij op dit ogenblik 
een zeer goed evenwicht hebben tussen uitbesteden en zelf doen. Enerzijds hebben we een zeer 
goed uitgebouwde en deskundige technische dienst die voor snelle interventies of kleinschalige 
ingrepen werken in eigen regie doet. Anderzijds voor grote en vooraf geplande werken wordt een 
aannemer ingeschakeld. Bovendien is er op dit moment in de feiten een zeer sterke samenwerking 
tussen de technische dienst van de gemeente en die van het OCMW, waardoor een zeer grote 
efficiëntie wordt bereikt. Samenwerking met andere gemeenten kan hierin nog weinig extra 
voordelen bieden. 
Wat uw laatste vraag betreft is het zo dat de gemeente dergelijke ontwikkelingen van zeer nabij 
opvolgt op het niveau van de VVSG die eventueel protest van de lokale besturen coördineert. 
Indien van daaruit vragen komen, is de gemeente zoals altijd steeds bereid daaraan mee te 
werken. 

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

 
    5   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
15 februari 2007 

Verkeersveiligheid nieuw deel H Consciencestraat. 

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

Het voorstel wordt gedaan om de H. Consciencestraat, deel O.-L.-Vrouweschool tot H. 
Consciencestraat nr. 30 onmiddellijk af te sluiten, zijnde het verleden jaar aangelegde 
verbindingsstuk tussen de twee reeds bestaande delen van de H. Consciencestraat voor auto- en 
vrachtwagenverkeer tot de veiligheid van alle weggebruikers is gewaarborgd. Want langs dit deel 
van de weg zijn geen voetpaden, de bermen aan weerszijden van de weg zijn voor voetgangers 
onbegaanbaar, de doorgang tussen de langs beide zijden geparkeerde wagens is voor voetgangers, 
fietsers en rijdende wagens te smal, het verkeer komt van beide kanten, de weg maakt in dit deel 
een bocht van 90° en een verkeersbord (F4a) met vermelding van snelheidsbeperking 30 km per 
uur ontbreekt 

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

Het standpunt dat wij u in de vorige vergadering van de gemeenteraad hebben toegelicht blijft 
vanzelfsprekend ongewijzigd. Graag ben ik echter bereid de procedures nog eens voor u te 
herhalen. Het afsluiten van een weg kan niet zomaar kan gebeuren. Ook als gemeentebestuur heb 
je een aantal stappen te volgen. Eerst en vooral is een verkeersreglement van doen, opgesteld 
door de bevoegde personen van de verkeerspolitie. Daarna wordt het reglement ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad. Daarna gaat het reglement ter goedkeuring naar het Federaal ministerie 
van Verkeer, waar men, na een plaatsbezoek, duidelijk maakt of het reglement, al dan niet, 
goedgekeurd wordt. Indien de minister zijn goedkeuring geeft aan het reglement, dan pas kan een 
straat afgesloten worden. Betreft het echter een weg van het Vlaamse gewest, dan zorgen de 
diensten van de Vlaamse regering voor het opstellen van het verkeersreglement. De Raad moet dit 
reglement vervolgens positief of negatief adviseren. Dan pas kan de Vlaamse minister zijn 
goedkeuring hechten aan het reglement. Wanneer het provinciewegen betreft, stellen de diensten 
van de provincie het reglement op, waarna het op de gemeenteraad komt voor advies. Vervolgens 



 

 

moet de Federale minister het reglement nog goedkeuren. Ik hoop hiermee duidelijk gemaakt te 
hebben dat een weg niet zomaar van de ene op de andere dag afgesloten kan worden. 

De aanvullende verkeersreglementen voor het invoeren van éénrichtingsverkeer en zone 30 in de 
H. Consciencestraat (vak kruispunt P. Deconinckstraat tot huisnr. 22) werden goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 23 januari 2007. Op 29 januari 2007 werden de afschriften opgestuurd 
naar het ministerie van mobiliteit en vervoer ter goedkeuring. Dhr Premereur, inspecteur van de 
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, kwam al ter plaatse voor nazicht van de 
aanpassing. Zodra we het ministrieel besluit ter goedkeuring van het gemeentelijk reglement 
ontvangen hebben, mag het reglement toegepast worden. 

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

 

 
    6   Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 februari 2007 

Artikel 189 van het Gemeentedecreet en het decreet van 26 maart 2004. 

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

Volgens artikel 189 dient een register aangelegd te worden van alle ingaande en uitgaande 
briefwisseling. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur maak ik sedert het begin van mijn mandaat regelmatig gebruik van artikel 189 om de 
briefwisseling in te kijken. Artikel 189 zegt evenwel het volgende: “… alle briefwisseling aan de 
gemeente wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, behalve bij 
andersluidende beslissing van de gemeenteraad. Er wordt een register van alle ingaande en 
uitgaande briefwisseling, van welke aard ook, aangelegd…”. 

Graag kregen wij antwoord op volgende vraag. In een tijd waar electronische briefwisseling (e-
post) meer en meer zijn intrede doet durven wij te veronderstellen dat er ook heel frequent 
gebruik wordt gemaakt van deze moderne technieken. Bij het inkijken van de in- en uitgaande post 
vinden wij evenwel geen electronische briefwisseling terug. Daar het artikel spreekt over ‘alle 
ingaande en uitgaande briefwisseling van welke aard ook’, menen wij dat ook deze gegevens 
dienen opgenomen te worden in het register. Zal dit in de toekomst ook zo gebeuren? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gemeentedecreet stelt dat alle briefwisseling van welke aard ook gericht moet worden aan het 
college van burgemeester en schepenen. U stelt voor om de elektronische briefwisseling daarin ook 
op te nemen. Dit kan echter op dit moment nog niet gebeuren om twee redenen. Ten eerste 
bestaat er geen officieel mail-adres gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Ten 
tweede is het zo dat pas wanneer mails ondertekend worden door een elektronische handtekening 
(een soort van certificaat dat aantoont dat de persoon die de mail stuurt, ook de persoon is die de 
mail ondertekent) pas van officiële briefwisseling kan worden gesproken. Wanneer in de toekomst 
dergelijke elektronisch ondertekende berichten worden ontvangen op het officiële mail-adres van 
de gemeente (gemeente@ingelmunster.be), zullen dergelijke berichten ook opgenomen worden in 
het register. Dit betekent dat in de huidige stand van zaken alle elektronische briefwisseling het 
statuut heeft van officieuze contacten die niet door het Gemeentedecreet worden gevat. 

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

 

 



 

 

    7   Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 februari 2007 

De nieuwe Wapenwet. 

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

De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch 
Staatsblad, op 9 juni 2006, met uitzondering van enkele bepalingen die later in werking zullen 
treden door middel van Koninklijke uitvoeringsbesluiten. Onder artikel 3, paragraaf 1 van die 
nieuwe wapenwet wordt een opsomming gemaakt van de verboden wapens. Burgers die een 
verboden wapen hadden moesten dit bij de lokale politie afgeven binnen de 6 maanden nadat de 
nieuwe wet van kracht werd, hetzij 9 december 2006. Dit kon straffeloos en anoniem, voorzover 
het wapen niet wordt gezocht. 

Hierbij stellen wij ons evenwel volgende vragen. 
Hoeveel wapens werden er tot 9 december 2006 in Ingelmunster afgegeven? 
Wat indien een burger een verboden wapen wil indienen na 9 december 2006? 
Waar worden die wapens opgeborgen in het politiekantoor van Ingelmunster, voor ze afgegeven 
worden in een centraal depot? 
Hoelang blijven die wapens in het Ingelmunsters politiekantoor liggen voor ze afgeleverd worden in 
een centraal depot? 
Zoals u wellicht weet bestaan er in de nabije omgeving van onze gemeente cowboy-clubs waar ook 
Ingelmunsternaars lid van zijn. Hun ‘wapen’ vuurt geen echte kogels af, maar lijken enorm goed op 
echte wapens. Wat dus met de zogenaamde revolvers die bvb. door ‘country-liefhebbers’ worden 
gebruikt? Moeten die geregistreerd of aangegeven worden? Hoe moeten die getransporteerd 
worden als de ‘country-liefhebber’ naar een dergelijke bijeenkomst gaat? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In Ingelmunster werd er geen enkel wapen afgegeven. De wapens werden allemaal verzameld in 
de Dispatching te Meulebeke. 
Door de regering werd de inleverperiode verlengd tot 30 juni 2007. Nadien (indien de periode niet 
verder wordt verlengd) zal wanneer een persoon een wapen vrijwillig ingeeft een proces-verbaal 
worden opgemaakt en zal het wapen ter griffie worden neergelegd. Er zal een onderzoek gebeuren 
naar het wapen en het eventuele (misdadig) gebruik ervan. Nadien is het aan het Parket om uit te 
maken of er een vervolging of seponering van de zaal zal volgen.  
Er worden geen wapens opgeborgen in de gebouwen van de wijkpolitie. 
Er blijven geen wapens in Ingelmunster liggen. Deze wapens worden in de Dispatching te 
Meulebeke opgeborgen in de wapenkoffer en op regelmatige tijdstippen door de federale politie 
(Dirco) opgehaald. Er werden reeds een 400-tal wapens vernietigd bij Sidmar waarvan een 20 tot 
25 procent van Ingelmunster. 
Wat betreft de nepwapens van de cowboyclub, deze dienen over een homologatieattest van de 
wapenleverancier te beschikken. Deze wapens dienen zoals echte wapens vervoerd te worden (in 
een gesloten koffer). Deze wapens mogen enkel gedragen worden op het terrein van de club. 
Wanneer er een optreden is op verplaatsing dan dient een aanvraag door de club te worden gedaan 
en een toelating door de burgemeester te worden verleend. 

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

 

 
    8   Bijkomend punt 8 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 februari 2007 

De kinderraad. 

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



 

 

Op de Ingelmunsterse webstek lezen we dat onze gemeente een lange traditie heeft in het 
ondersteunen van het bestaande jeugdwerk in de gemeente. Terecht stelt Schepen VERCRUYSSE 
daar dat met ondersteunen alleen de gemeente er niet komt. Daarom worden, nog volgens de 
webstek, verder initiatieven ontwikkeld die nieuwe mogelijkheden bieden aan de Ingelmunsterse 
kinderen en jongeren: Roefel, Brielstroaete, het feestweekend van het jeugdcentrum, de 
kinderraad, enzovoort. 

Hierbij stellen wij ons evenwel volgende vragen. 
Wat moeten we ons voorstellen bij een kinderraad? 
Is die kinderraad momenteel (nog) actief? 
Wie ‘zetelt’ er in de kinderraad? 
Op welke basis wordt de kinderraad samengesteld? 
Indien die kinderraad al actief is, waar vinden we de resultaten van deze raad? 
Indien die kinderraad al actief is, wordt er voldoende promotie gemaakt rond deze raad? 

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

De ‘kinderraad’ was een initiatief van de jeugdraad waarbij 2 jaar op rij een delegatie van iedere 
klas op één vergadering, nl. tijdens het ‘openingsweekend’ van het jeugdcentrum, samenkwam en 
daarbij een aantal schoolgebonden voorstellen naar voor bracht. Uit alle voorstellen werd één 
winnaar gekozen en die werden beloond met duizend euro om hun project te realiseren. Het eerste 
jaar werd een frietjestocht georganiseerd door de winnende klas van de gemeenteschool, waaraan 
alle scholen deelnamen. Het tweede jaar werd 1000 euro geschonken, door de jeugdraad, aan het 
circusproject van de OLV-school. Omdat toen de interesse echter bijzonder laag geworden was, is 
het initatief door de jeugdraad stopgezet. 

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

 

 
    9   Bijkomend punt 9 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
17 februari 2007 

Voorstel tot herplaatsen van de verlichtingspalen in de H. Consciencestraat, deel Onze Lieve 
Vrouweschool tot H. Consciencestraat nr. 30. 

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

Het voorstel wordt gedaan tot het herplaatsen van de verlichtingspalen in de H. Consciencestraat: 
deel O.-L.-Vrouweschool tot H. Consciencestraat nr. 30 (zijnde het verleden jaar aangelegde 
verbindingsstuk tussen de twee reeds bestaande delen van de H. Consciencestraat). Op bepaalde 
plaatsen is de verlichtingspaal aangebracht op 84 cm van de stoeprand. 
Want aangezien in deze straat een school gelegen is zullen zowel voetgangers, als 
rolstoelgebruikers als kinderwagens veelvuldig van deze voetpaden gebruik maken. Volgens het 
besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende wegen voor voetgangersverkeer 
moet een obstakelvrije loopweg voorzien zijn van minstens 1 meter. Volgens de Mobiliteitsbrief 77 
wordt gesteld dat een rolstoel minstens 90 cm nodig heeft om gewoon rechtdoor te kunnen rijden. 
In het vademecum hoofdstuk 5 van de ‘administratie wegen en verkeer’ wordt eveneens gesteld 
dat een rolstoel een maat van 90 cm vandoen heeft aangezien hij, hoewel zelf maar een breedte 
van 70 cm meet, er minstens 0,1 m nodig is om de rolstoel met de hand voort te bewegen. Een 
kinderwagen vereist een breedte van 0,80 cm. Het Centrum voor gelijke kansen Vlaanderen pleit in 
deze voor kinderwagens eveneens voor een vrije toegankelijke breedte van 90 cm. Aangezien er 
nog geen voetpaden zijn aangebracht is het nu het geschikte ogenblik om alsnog de 
verlichtingspalen te herplaatsen volgens de richtlijnen van  de Vlaamse Regering. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Eric D’HOOP, schepen, die het volgende antwoordt. 



 

 

De verlichtingspalen zullen tijdens de omgevingswerken naar hun juiste locatie verschoven worden. 
Er zijn voetpaden voorzien van 1,32 m breed. Na uitvoering van dit dossier omgevingswerken zal 
er een vrije doorgang van 1 meter zijn. De aanleg van de voetpaden is voorzien nadat minimaal 80 
procent van de beschikbare percelen bebouwd is. 

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

 

 
   10   Bijkomend punt 10 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 
19 februari 2007 

Ondersteuning wijk- en buurtinitiatieven. 

Mystery shopping. 

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

Onze fractie had aangekondigd dat tijdens de komende legislatuur de contacten tussen de 
bewoners van straten en/of wijken zouden aangemoedigd worden. Op die wijze zou ernaar 
gestreefd worden dat de mensen elkaar beter leren kennen en dat de zogenaamde ‘verzuring’ 
daarmeer zou tegengegaan worden. 

Wij stellen voor dat het College van Burgemeester en Schepenen zou onderzoeken hoe de straat-, 
wijk- en buurtinitiatieven kunnen worden aangemoedigd en ondersteund. Wellicht kan dat via een 
financiële aanmoediging of via een logistieke ondersteuning gebeuren. We stellen voor om daar bij 
de opmaak van de begroting 2007 rekening mee te houden. 

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

Het is inderdaad de bedoeling van het schepencollege om dergelijke buurt- en wijkinitiatieven aan 
te moedigen. We zien immers dat er in de gemeente reeds enkele straten of wijken zijn die 
inspanningen doen om de bewoners samen te brengen naar aanleiding van bepaalde momenten 
tijdens het jaar. Er zijn voorbeelden van nieuwe wijken die initiatieven in die zin nemen. Daarnaast 
zijn er ook gewoon straatcomités die de mensen één of enkele keren per jaar eens samenbrengen. 
Voorbeelden zijn een barbecue of glühweinavond voor de straat of buurt, een busreis, een receptie 
naar aanleiding van nieuwjaar, een straatfeest tijdens de zomer. Doel daarbij is steeds de 
contacten tussen de buren te verbeteren, de mensen mekaar beter te leren kennen, waardoor ze 
mekaar ook gemakkelijker zullen helpen wanneer daar nood aan is. Daarvoor is het natuurlijk 
noodzakelijk dat er mensen zijn die het initiatief willen nemen en die zoiets willen organiseren. 

Welnu, wij willen de comités die zoiets willen opstarten of verder willen organiseren, ondersteunen 
door hen op jaarbasis een bedrag van vermoedelijk 250 euro ter beschikking te stellen. 
Voorwaarde is natuurlijk dat het initiatief voor iedereen in de straat of de buurt openstaat, dat 
iedereen met andere woorden kan deelnemen. Anderzijds zal ook het verenigingsleven worden 
aangemoedigd door verder een sterke ondersteuning te geven op organisatorisch en logistiek vlak. 
Daarbij denken we ondermeer aan verder het vermelden van de activiteiten in de agenda op de 
gemeentelijke website en in de gemeentelijke infokrant TINGELING. Ook zal er een gemeentelijke 
financiële tussenkomst worden voorzien voor verenigingen die voor hun organisatie materiaal zoals 
bv tafels en stoelen moeten huren. Het belangrijkste doel is zoals gezegd mensen samen brengen, 
het sociaal contact verbeteren en op die wijze de zo gevreesde verzuring tegen te gaan. 

Het ontwerp van reglement waarin deze ondersteuning wordt uitgewerkt zal naar aanleiding van de 
bespreking van de begroting 2007 tijdens de gemeenteraad van maart  aan de raad ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 



 

 

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

 
   11   Bijkomend punt 11 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 
19 februari 2007 

Dorpskernhernieuwing te Ingelmunster. 

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

Onze fractie had aangekondigd dat tijdens de komende legislatuur de dorpskernvernieuwing het 
meest prioritaire dossier zou worden voor de komende zes jaar. Wij willen daar nu concreet werk 
van maken. 

Wij stellen voor dat het College van Burgemeester en Schepenen, indien mogelijk, aan de raad zou 
meedelen hoe de aanpak van deze dorpskernherwaardering zal gebeuren en welke concrete 
initiatieven zullen worden genomen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De dorpskernhernieuwing wordt inderdaad een zeer belangrijk dossier, zoniet het belangrijkste 
dossier in de nieuwe legislatuur. Het uitzicht van de kern van Ingelmunster zal immers tijdens de 
komende zes jaar ingrijpend veranderen. Het spreekt voor zich dat wij ons goed zullen beraden 
omdat deze werken het beeld van Ingelmunster voor de komende generaties zullen bepalen. 

Het College zal dit dossier als volgt aanpakken. 
Er zullen tijdens de komende maanden een 4-tal studie- en ontwerpbureaus worden aangesteld die 
alle mogelijke ideeën zullen kunnen aanleveren met betrekking tot de herinrichting van de 
stationsomgeving en de dorpskern, binnen de begrenzing die door de gemeente zal bepaald 
worden. Er zal gelijktijdig een stuurgroep worden opgericht die het ganse project zal begeleiden. 
Naast de specialisten-techniekers zullen een aantal beleidsmensen ook deel uitmaken van deze 
stuurgroep, met name een vertegenwoordiger van elke fractie in deze gemeenteraad en de leden 
van het schepencollege. De opstart van deze stuurgroep wordt thans binnen het college voorbereid 
en elke fractieleider zal in kennis worden gesteld van de werkwijze die zal gevolgd worden. Naast 
de stuurgroep zullen een tweetal werkgroepen dit dossier begeleiden, met name een technische 
werkgroep en een financiële werkgroep. Tijdens de ganse duur van dit project zullen 
vanzelfsprekend ook alle betrokken bewoners, handelaars, belangengroepen en andere 
geïnteresseerden intensief bij het project betrokken worden. Tenslotte zal deze 
dorpskernhernieuwing ook in nauwe samenwerking met een aantal externe partners gebeuren, 
denken we maar aan de beheerder van de Gewestwegen AWV, Waterwegen en Zeewezen voor de 
Kanaalzone en de Centrumbrug, de Spoorwegen in verband met de stationsomgeving, de Lijn, en 
eventueel nog andere partners en belanghebbenden. 

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

 
   12   Bijkomend punt 12 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
mail van 20 februari 2007 

Uitbreiding van de waarderingstoelage voor bejaarden naar personen met een handicap. 

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

De BRUG stelt een uitbreiding van de waarderingstoelage van bejaarden ook voor personen met 
een handicap voor. 
Immers is er een willekeur aan sociale en waarderingstoelagen in de verschillende gemeenten. 



 

 

Daarom is het belangrijk als gemeente om je te beraden over het doel van dit soort premies om 
van daaruit een eigen visie te formuleren waarop je de uitvoering van de toelagen kan baseren. 
Ten eerste, je kunt het zien als bijkomende hulp voor mensen die het financieel moeilijker hebben. 
Ten tweede , het kan als waardering beschouwd worden omdat mensen zelf gaan zorgen voor de 
bejaarde of persoon met handicap. Ten derde en het meest relevante, is het zien als een erkenning 
en betrokkenheid van de maatschappij, in dit geval hier de gemeente. 
Als je ouder zijn zelfredzaamheid verliest of als je zoon of dochter of echtgenot (e) niet optimaal 
kan functioneren in de maatschappij zonder begeleiding of ondersteuning is het belangrijk dat die 
maatschappij je ondersteunt. Zowel psychisch als fysisch weegt een handicap, het ouder worden 
héél zwaar door in een gezin. Een zoon of dochter met handicap hebben of je man of vrouw die 
gehandicapt is of wordt is een nog zwaardere opgave voor het gezin wat een grote druk op het 
gezin kan teweegbrengen en soms financieel een héél zware dobber is. 
Daarom vinden we dat die waarderingspremie die nu in Ingelmunster enkel bestaat voor het 
zorgen voor je hulpbehoevende vader of moeder moet doorgetrokken worden naar het gezin met 
een zoon of dochter of een echtgenot(e) met handicap, aangeboren of verworven. 

Daarom wordt een beslissing gevraagd om de premies te verstrekken ongeacht het inkomen, de 
premies toe te kennen aan de zorgverstrekker en geen onderscheid maken tussen zorg dragen 
voor de hulpbehoevende ouder en zorg dragen voor het kind of de persoon met handicap. Tenslotte 
om ook de premies te gaan uitschrijven in overleg met ervaringsdeskundigen en de desbetreffende 
doelgroepen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Marie-Thérèse LAPEERE, schepen, die het 
volgende antwoordt. 

Het huidig reglement betreffende de waarderingstoelage is thans beperkt tot, ofwel, de zorg voor 
personen van 80 jaar of ouder zonder specifieke handicap, ofwel, de zorg voor personen van 
75jaar of ouder met handicap. De basis is een premie aan de zorgverstrekker, zonder dat er een 
inkomensbeperking is. De financiële weerslag voor 2006 is 7.895,83 € voor 64 zorgbehoevenden. 
In september 2006 was er een informeel overleg op vraag van Ziekenzorg Ingelmunster, tussen 
een delegatie van OCMW en Schepencollege, en vertegenwoordigers van Ziekenzorg. Er werd door 
Ziekenzorg gevraagd om een ruimere toepassing te overwegen van het bestaande reglement. 
Begin februari 2007 was er een navolgend overleg  omtrent de eventuele uitbreiding van de 
toekenning van deze premie, en de eventuele aanpassing van het reglement. Na deze vergadering 
werd aan onze diensten gevraagd via statistieken in databanken na te gaan hoeveel personen met 
een handicap er zijn op de gemeente, jonger dan 75 jaar en eventueel de graad of percentage op 
te zoeken van de handicap. Op die basis kan het aantal personen geraamd worden en meteen de 
budgettaire weerslag, zodat met kennis van zaken een eventuele wijziging kan overwogen worden. 
Uw vraag kadert dus volledig in dit overleg, maar eerst dient er zoals reeds gezegd een juist inzicht 
bekomen te worden in de budgettaire weerslag van de uitbreiding en verruiming van het bestaande 
reglement. Het Schepencollege zal vanzelfsprekend aan deze Gemeenteraad een eventuele 
wijziging aan dit bestaande reglement voorleggen. 

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

 
   13   Bijkomend punt 13 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 21 februari 2007 

Windenergie. 

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

In de vorige legislatuur deden wij al eens een voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken voor 
het plaatsen van windmolens op ons grondgebied van Ingemunster. Toen werd door de 
meerderheid zeker niet negatief gereageerd. 
Ondertussen is de wereldwijde opwarming van de aarde door de mens als een feit erkend. Dit 
probleem is actueler dan ooit. Het opwekken van propere en meer duurzame energie zou zeker aan 
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