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De heer Voorzitter meldt dat de heer Robrecht Kindt, gemeenteraadslid, verontschuldigd is. 
 
De heer Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn op de notulen van de vorige zitting. Als 
reactie hierop klaagt de heer Georges Barbary, gemeenteraadslid, aan dat de voorzitter hem bij 
zijn tussenkomsten niet laat uitspreken. 
 

OPENBARE ZITTING 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

1       WVI – Goedkeuring overname van aandelen jegens de Provincie West-Vlaanderen 

De Raad, 
Vermits de kapitaalstructuur van wvi op heden als volgt is samengesteld: 

- Deelnemers aandelen A – gemeenten ............................373.596 aandelen; 

- Deelnemers aandelen B – andere openbare besturen 

o Provincie West-Vlaanderen.....................................294.358 aandelen; 

o WVEM, Brugge ........................................................ 4.500 aandelen; 

TOTAAL .....................................................................672.454 aandelen 

Vermits dit betekent dat de provincie West-Vlaanderen momenteel 43;77% van de 
aandelen van wvi bezit; 

Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, dat 
bepaalt dat de inbreng van de provincies in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet 
gereduceerd worden tot 20% van het maatschappelijk kapitaal; 

Gelet op de oplossing die het beste de belangen van de 3 partijen (Provincie, 
gemeenten en wvi zelf) met elkaar verzoent, de overname is door de gemeenten van de aandelen 
die de provincie West-Vlaanderen in wvi aanhoudt boven de drempel van 20%; 

Gelet op het feit dat er bijgevolg 159.868 wvi-aandelen van de Provincie West-
Vlaanderen moeten worden overgenomen door de 54 gemeenten, deelnemers aandelen A, om te 
komen tot een kapitaalsaandeel van de Provincie van 20%; 

Gelet op het akkoord van de Deputatie van 4 september 2008, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Provincieraad om 159.868 wvi-aandelen over te dragen aan de 54 gemeenten 
aan een waarde van 25,00 euro per aandeel, zijnde de nominale waarde van de aandelen van wvi; 

Gelet op de toelichtingsnota van wvi voor de buitengewone algemene vergadering van 
17 december 2008, waarin concreet voor de gemeente Ingelmunster wordt voorgesteld: 

1. om 2.372 wvi-aandelen over te nemen van de Provincie West-Vlaanderen voor 
een bedrag van 59.300 euro; 

2. om akkoord te gaan met de uitkering van een preferentieel tussentijds 
dividend aan de gemeente ten belope van 59.300 euro; 



3. om dit preferentieel tussentijds dividend rechtstreeks door wvi aan de 
provincie West-Vlaanderen te laten uitbetalen als vergoeding voor de 
overname van deze 2.372 wvi-aandelen; 

Gehoord de toelichting gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Akkoord te gaan om 2.372 wvi-aandelen over te nemen van de provincie West-
Vlaanderen voor een bedrag van 59.300 euro. 

artikel 2: Akkoord te gaan met de uitkering door wvi van een preferentieel tussentijds 
dividend aan de gemeente Ingelmunster ten belope van 59.300 euro ter 
financiering van de hiervoor goedgekeurde overname. 

artikel 3: Een volmacht te geven aan wvi om dit preferentieel tussentijds dividend 
rechtstreeks te storten aan de provincie West-Vlaanderen als vergoeding voor de 
over te nemen wvi-aandelen. 

artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan wvi en aan het 
provinciebestuur. 

 
2       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 15 
september 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. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 23 mei 2008 
2. Overdracht van de aandelen door het Provinciebestuur aan de gemeentebesturen 
3. Statutenwijzigingen 
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. 

 

BEGRAAFPLAATSEN 

3       Aanpassing politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

De Raad, 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 december 2001 houdende hervaststelling 

van de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluiten van 24 juni 2003 en 25 oktober 2005; 



 

 

Overwegende dat het, op vraag van de burger, wenselijk is de bezoekers van het 
kerkhof, ter gelegenheid van de dodenherdenking in de periode rond 1 november, de mogelijkheid 
te bieden aldaar bloemen te kopen voor de grafperken; 

Overwegende dat hiertoe de Ingelmunsterse bloemverkopers in de gelegenheid zullen 
gesteld worden een tweetal verkooppunten in concessie te nemen na aanbesteding; 

Overwegende dat hiertoe de artikelen 11 en 12 van de politieverordening van 4 
december 2001 dienen aangepast te worden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Artikel 11 van de politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging wordt 
aangevuld als volgt: 
De toegang tot het kerkhof is verboden aan: 
2. personen die goederen of diensten te koop aanbieden, tenzij zij hiervoor een 
vergunning of concessie bekomen hebben van het college van 
burgemeester en schepenen. 

artikel 2: Artikel 12 van de politieverordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging wordt 
aangevuld als volgt: 
Op de begraafplaats is het verboden: 
- voorwerpen uit te stallen om te verkopen of ermee te leuren, tenzij zij hiervoor 
een vergunning of concessie bekomen hebben van het college van 
burgemeester en schepenen. 

 

BEGROTING 

4       Goedkeuring budgetwijziging 2 - dienstjaar 2008 

De Raad, 

Overeenkomstig art. 9 van het KB van 2 augustus 1990, houdende de invoering van 
de nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2007 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2008; 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde budgetposten van de gewone en de 
buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

Gelet op de onthouding van de fracties De Brug en SP.a; 

Gelet op de nee-stem van de fractie van het VB; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 6 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging 2 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te keuren: 

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

10.238.363,00 

 

516.084,00 

205.861,00 

9.550.400,00 

3.116.650,00 

440.399,00 

129.722,00 

-687.963,00 

3.116.650,00 

-75.685,00 

76.139,00 

Nieuwe uitkomst 10.548.586,00 12.977.727,00 2.429.141,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

3.979.935,00 

 

173.263,00 

1.440.139,00 

3.606.597,00 

373.338,00 

138.124,00 

1.405.000,00 

-373.338,00 

373.338,00 

-35.139,00 

35.139,00 



 

 

Nieuwe uitkomst 2.713.059,00 2.713.059,00 0,00 

 

 

PATRIMONIUM 

5       Overdracht provinciewegen met een primair of secundair karakter aan het Vlaams 
Gewest - advies 

De Raad, 
Gelet op het schrijven van de Provincie West-Vlaanderen van 23  september 2008 

waarbij mededeling wordt gegeven van de intentie om de provinciewegen met een primair of 
secundair karakter over te dragen aan het Vlaams Gewest en waarbij het gunstig advies wordt 
gevraagd van de gemeenteraad omtrent de overdracht van volgend weggedeelte gelegen op het 
grondgebied van de Gemeente Ingelmunster: 
 
Deel PW XIV Tielt-Ingelmunster (N399) 
SEC I 
lengte: 2,145 km 
Beginpunt: kilometerpaal 8,865 
Eindpunt: kilometerpaal 11,010 

Gelet op het artikel 192 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat een verandering van wegbeheerder voor deze weg geen wezenlijke 
veranderingen meebrengt voor de gemeente en er derhalve geen bezwaren zijn tegen deze 
overdracht; 

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

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies wordt verleend aan de overdracht door de Provincie West-
Vlaanderen van het voormeld weggedeelte aan het Vlaams Gewest. 

artikel 2: Twee voor eensluidend verklaarde afschriften van dit besluit zullen worden 
overgemaakt aan de Provincie West-Vlaanderen, Dienst COOP, Abdijbekestraat 9 te 
8200 Brugge met het oog op de verdere afhandeling van de procedure. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

6       Vaststelling huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (GECORO)  

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

ordening, en wijzigingen; 

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 commissies voor de ruimtelijke ordening (GECORO); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 2007 waarbij de 
maatschappelijke geledingen werden vastgelegd die binnen de gemeente zullen opgeroepen 
worden om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor te dragen voor de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening; 

Gelet op de gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2008 houdende Benoeming van 
voorzitter, ondervoorzitter, vast secretaris, deskundigen en plaatsvervangers bij de gemeentelijk 
commissie voor ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat de Bestendige Deputatie in zitting van 24 april 2008 de 
gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2008 houdende wijziging van de samenstelling van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft goedgekeurd. 

Gelet op het huishoudelijk reglement en de aanpassingen die in zitting van de GECORO 
van 17 juni 2008 werden besproken en goedgekeurd in bijlage; 



 

 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. 

 



Artikel 1 : Doelstelling 
Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de GECORO zijn bevoegdheid uitoefent 
overeenkomstig het besluiten van de gemeenteraad van 27 februari 2007 en 18 maart 2008 en 
overeenkomstig art. 9 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en 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 commissies 
voor de ruimtelijke ordening. 
 

Artikel 2: Samenstelling 
De GECORO bestaat uit 12 leden, de voorzitterdeskundige 
inbegrepen 

• milieu- en natuurverenigingen: één vertegenwoordiger; 
• verenigingen van werkgevers of zelfstandigen: één vertegenwoordiger; 
• verenigingen van handelaars: één vertegenwoordiger; 
• verenigingen van land- en tuinbouwers: één vertegenwoordiger; 
• verenigingen van werknemers: twee vertegenwoordigers; 
• specifieke doelgroepen: één vertegenwoordiger; 
• deskundigen in verband met ruimtelijke ordening: 5deskundigen. 

 

Artikel 3: Vergaderingen 

§ 1 Wijze van oproepen 
De GECORO wordt samengeroepen overeenkomstig artikel 5 van 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 commissies voor de ruimtelijke ordening: 
 
De commissie vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of, als de voorzitter verhinderd is, de 
ondervoorzitter.  
 
De voorzitter moet de commissie bijeenroepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek van de 
de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Hij moet dit ook doen bij een 
verzoek dat uitgaat van minstens één derde van de leden van de commissie. De voorzitter van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening dient deze commissie ook bijeen te roepen binnen 
vijftien dagen die volgen op een verzoek om advies over een vergunningsaanvraag, dat wordt 
voorgelegd door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar overeenkomstig artikel 111, §2 van 
het voornoemde decreet van 18 mei 1999. 
 
Elk lid van de commissie dat zonder verantwoording driemaal achtereenvolgens afwezig is, is 
ambtshalve ontslagnemend. De voorzitter brengt de betrokkene, en de maatschappelijke geleding 
indien van toepassing, hiervan schriftelijk op de hoogte. De voorzitter verzoekt de betrokken 
maatschappelijke geleding, indien van toepassing, een nieuwe vertegenwoordiger voor te stellen. 
 
De commissie vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De uitnodiging vermeldt de datum, de 
plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering en bevat het verslag van de vorige 
vergadering, wanneer dit nog niet eerder werd toegestuurd. 
 
In geval van voorziene afwezigheid verwittigen de effectieve leden zelf hun plaatsvervanger en 
bezorgen deze de nodige documenten. 
 
De GECORO vergadert ten minste tweemaal per jaar. 
 



§ 2 Agenda 
De voorzitter en de secretaris bereiden de vergaderingen voor en stellen de agenda vast. 
 
Leden van de GECORO kunnen, voor de gewone vergaderingen, minstens 15 dagen voorafgaand aan 
de vergadering, de voorzitter en/of secretaris verzoeken om bepaalde onderwerpen op de agenda van 
de eerstvolgende vergadering te plaatsen. Het bijgevoegde agendapunt is vergezeld van een 
verklarende nota. 
 
In geval van hoogdringendheid kan de voorzitter bij het begin van elke vergadering voorgestellen om 
een punt dat niet op de agenda voorkomt te behandelen.  
De GECORO beslist tot in overwegingneming of tot verwerping van het voorgedragen punt. Deze 
beslissing wordt genomen bij twee derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij 
afwijzing komt het punt automatisch op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de GECORO. 
 

§ 3 Wijze van uitnodigen 
Minstens 7 kalenderdagen vooraf wordt de agenda naar alle leden en plaatsvervangers bekendgemaakt 
en worden zij uitgenodigd voor de vergadering. 
Samen met de agenda worden de nodige documenten overgemaakt. 
Het volledige dossier ligt minstens 7 kalenderdagen voor de vergadering ter inzage in het 
gemeentehuis. De documenten worden eveneens digitaal ter beschikking gesteld. 
 
Een uitnodiging met dezelfde documenten wordt eveneens verstuurd aan de voorzitter van elke 
politieke fractie in de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan 
eventuele uitgenodigde deskundigen. 
 
Van elk lid van de GECORO wordt verondersteld dat hij/zij voorafgaand aan de vergadering kennis 
heeft genomen van de stukken. 
 
De leden hebben recht op informatie betreffende alle stukken en documenten die verband houden met 
de bevoegdheden van de GECORO, voor zover dit door een andere regelgeving niet wordt verhinderd. 
 

§ 4 De vergadering 
De vergadering verloopt niet openbaar. 
 
De vergaderingen van de GECORO hebben plaats in de lokalen, ter beschikking gesteld door het 
gemeentebestuur. 
 
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de GECORO. Bij diens afwezigheid wordt de 
vergadering geleid door de ondervoorzitter. Is ook hij afwezig, wordt de vergadering geleid door het 
oudste lid aanwezig op de vergadering. 
 
De voorzitter leidt de vergadering zodanig dat de inbreng van alle leden gegarandeerd is en zonder dat 
het taakgerichte doel van de vergadering in het gedrang komt. 
 
De voorzitter nodigt voor elke vergadering een vertegenwoordiger van het College van Burgemeester 
en Schepenen alsook de voorzitter uit van elke politieke fractie in de gemeenteraad. Deze personen of 
de door hen aangeduide plaatsvervangers kunnen de toelichtingen bijwonen en deelnemen aan de 
bespreking van een ontwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de GECORO en de 
stemming erover niet bijwonen. 
 
De GECORO kan voor de behandeling van een onderwerp al de nodige instanties en personen of 
betrokkenen uitnodigen voor een toelichting en een eventuele bespreking van het onderwerp, die 
personen mogen evenwel de beraadslaging over het advies en de stemming erover niet bijwonen.  
 
Bovenstaande termen worden als volgt nader toegelicht: 



de bespreking beperkt zich tot het inwinnen van inlichtingen en het meedelen van standpunten; de 
beraadslaging oordeelt over de ingenomen standpunten. 
 
Het lid dat een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of waarbij zijn bloed- 
of aanverwanten tot en met de tweede (gewijzigd - GR 25 november 2003) graad een persoonlijk en 
rechtstreeks belang hebben bij een besproken onderwerp, mag noch de bespreking ervan, noch de 
beraadslaging over het advies van de GECORO en de stemming erover bijwonen. De leden brengen de 
voorzitter hiervan op eigen initiatief op de hoogte. 
 
De vergaderingen hebben plaats na de gewone kantooruren. 
 

§ 5 Geldigheid van de vergadering 
De GECORO zal in eerste instantie slechts geldig vergaderen wanneer ten minste de helft van de 
stemgerechtigde leden (6) aanwezig is. 
Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan de commissie op haar eerstvolgende vergadering, ongeacht 
het aantal aanwezige leden, geldig advies geven over de onderwerpen die waren geagendeerd voor de 
vergadering waarop onvoldoende leden aanwezig waren, op voorwaarde dat de nieuwe vergadering 
niet binnen vierentwintig uur na de eerste plaatsvindt. Voor nieuwe agendapunten is opnieuw de 
aanwezigheid van de meerderheid van de leden vereist. 
 

§ 6 Beraadslaging en stemming 
De stemming gebeurt met handopsteking. 
 
De stemming is geheim, indien het gaat om personen of wanneer minstens één derde van de 
aanwezige stemgerechtigde leden daarom verzoeken.  
 
De stemming gebeurt bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
beslissend. 
 
Wanneer binnen de raad geen consensus bereikt wordt, dienen alle geformuleerde standpunten in het 
verslag naar voor te worden gebracht. 
 

§ 7 Verslagen en adviezen 
Het verslag van de GECORO wordt opgesteld door de secretaris van de GECORO en wordt binnen de 30 
dagen opgestuurd, zowel naar de effectieve leden als naar de plaatsvervangers. 
 
De adviezen dienen binnen de 7 dagen na de vergadering schriftelijk overgemaakt aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.  
 
Het advies bevat, naast het meerderheidsstandpunt, eveneens de minderheidsstandpunten, indien het 
advies niet bij eenparigheid werd goedgekeurd. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad verbinden zich er toe binnen de 
drie maanden te reageren op de adviezen en beslissingen, die afwijken van de adviezen, te motiveren. 
 

Artikel 4 : Werkingsmiddelen 
Het gemeentebestuur voorziet de nodige middelen voor de werking van de GECORO, waarmee de 
presentiegelden, de reis- en verblijfsvergoedingen, de port- en vergaderkosten worden betaald. 
 
De voorzitter brengt over het beheer van de werkingsmiddelen jaarlijks verslag uit aan de 
gemeenteraad en aan de overige leden van de GECORO.  
 



Het verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en wordt uitgebracht voor 1 april van het 
daaropvolgende jaar. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de voorzitter ook om een 
tussentijds verslag verzoeken. Het tussentijds verslag wordt uitgebracht binnen één maand na het 
verzoek. 
 

Artikel 5 : Jaarverslag 
De voorzitter brengt over de werking van de GECORO jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de 
gemeenteraad. Het verslag heeft betrekking op de in het afgelopen jaar uitgebrachte adviezen en 
wordt voorgesteld voor 1 april van het daaropvolgende jaar. 
 

Artikel 6 : Wijziging huishoudelijk reglement 
De GECORO neemt haar huishoudelijk reglement met eenparigheid van stemmen aan. Het kan ook 
slecht met eenparigheid van stemmen worden gewijzigd. De GECORO kan dit huishoudelijk reglement 
slechts wijzigen wanneer het voorstel daartoe op de agenda staat. 
Elke wijziging van het huishoudelijke reglement treedt slechts dan in voege van zodra het door de 
gemeenteraad is vastgesteld. 
 



 

 

HUISVESTING 

7       Verzoek tot toetreding van gemeente en OCMW Wielsbeke tot de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem – goedkeuring 

De Raad, 
Gelet op de brief van de gemeente Wielsbeke van 19 februari 2008 met de vraag dat 

gemeente en OCMW zouden kunnen toetreden tot de Huisvestingsdienst Regio Izegem; 

Gelet op de statuten van de Huisvestingsdienst Regio Izegem van 26 april 2004, 
inzonderheid de artikelen 7, 12 en 25; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de Huisvestingsdienst Regio Izegem, 
goedgekeurd door de algemene vergadering van de Huisvestingsdienst in zitting van 29 november 
2004; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem van 28 april 2008, waarbij de vraag tot toetreding van gemeente en OCMW Wielsbeke 
goedgekeurd werd; 

Gelet op het feit dat de deelgenoten toestemming moeten geven tot toetreding van 
nieuwe deelgenoten; 

Gelet op de nota “Overleg HRI – gemeente en OCMW Wielsbeke – concretisering 
dienstverlening m.b.t. wonen in Wielsbeke vanaf 1 januari 2009”; 

Overwegende dat er in Wielsbeke een gelijkaardige dienstverlening zal uitgebouwd 
worden als in de gemeenten Ingelmunster, Ledegem en Oostrozebeke; 

Overwegende dat een schaalvergroting de mogelijkheid biedt de overheadkosten te 
drukken omdat deze omgeslagen kunnen worden over meer partners; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De vraag tot toetreding van gemeente en OCMW Wielsbeke tot de 
Huisvestingsdienst Regio Izegem wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Gemeente en OCMW Wielsbeke kunnen een afvaardiging voorzien in de algemene 
vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur van de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem, conform de bepalingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement. 

 
8       Interlokale vereniging woonbeleid, regio Izegem – overeenkomst met statutaire 
draagkracht en huishoudelijk reglement - goedkeuring 

De Raad, 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, op 3 november 2003 afgesloten tussen de 

gemeenten en OCMW’s van Izegem, Ingelmunster, Ledegem en Oostrozebeke, de Izegemse 
Huisvestingsdienst en het Provinciebestuur West-Vlaanderen met het oog op de coördinatie van het 
lokaal woonbeleid in de participerende gemeenten; 

Gelet op het feit dat deze samenwerkingsovereenkomst afloopt op 3 december 2008; 

Overwegende de wenselijkheid om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te 
sluiten om de coördinatie van het lokaal woonbeleid verder te zetten; 

Overwegende dat gemeente en OCMW Wielsbeke hierbij wenst aan te sluiten; 

Gelet op het kaderbesluit voor de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid (Vlaamse regering, 21 september2007), inzonderheid de artikelen 1, 2° en 8° 
van dit besluit; 

Overwegende de noodzaak om een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst af 
te sluiten onder de vorm van een interlokale vereniging; 

Gelet op het voorstel van overeenkomst met statutaire draagkracht en bijhorend 
huishoudelijk reglement, in bijlage; 

Overwegende dat het aangewezen is om voor de samenstelling van het beheerscomité 
en het dagelijks bestuur van de Interlokale Vereniging dezelfde afvaardiging te voorzien als deze 
voor de raad van bestuur, resp. het dagelijks bestuur van de Huisvestingsdienst Regio Izegem; 



 

 

Overwegende dat er in de overeenkomst een evenwichtig voorstel is voorzien m.b.t. 
de financiële engagementen van de verschillende partners; 

Overwegende de wenselijkheid om de overeenkomst af te sluiten vanaf 1 januari 2009 
tot en met 31 december 2013; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst onder de vorm van een 
interlokale vereniging, met looptijd van 1 januari 2009 – 31 december 2013, en het 
bijhorende huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. 

artikel 2: De afgevaardigden in de raad van bestuur van de Huisvestingsdienst Regio Izegem 
worden tevens afgevaardigd in het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging 
woonbeleid Regio Izegem. 

artikel 3: De afgevaardigde in het dagelijks bestuur van de Huisvestingsdienst Regio Izegem 
wordt tevens afgevaardigd in het dagelijks bestuur van de Interlokale Vereniging 
woonbeleid Regio Izegem. 

 

















 

 

9       Sociaal verhuurkantoor, regio Izegem - Wonen en Werken - goedkeuren 
samenwerkingsovereenkomst 

De Raad, 
Gelet op het feit dat de Huisvestingsdienst Regio Izegem een sociaal verhuurkantoor 

beheert met renovatieploeg Wonen en Werken; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid 
de artikelen 56 tot en met 58; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling 
van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, inzonderheid de 
artikelen 10 tot en met 17; 

Gelet op het feit dat het Sociaal Verhuurkantoor Izegem bij Ministeriële beslissing van 
2 februari 2004 erkend werd als sociaal verhuurkantoor conform het besluit van de Vlaamse 
regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van 
sociale verhuurkantoren; 

Gelet op het ministerieel besluit van 22 april 2005 houdende subsidiëring van het 
Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem als sociaal verhuurkantoor; 

Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst voor de periode 1 januari 2009 
– 31 december 2013; 

Overwegende dat de voorgestelde financiële bijdragen van de gemeenten 
geplafonneerd worden op het niveau van 2008, waarbij de eventuele meerkosten voor het SVK 
zouden moeten kunnen opgevangen worden via verhoging van de aanvullende subsidie van het 
Vlaams Gewest, door realisatie van bijkomende woningen in de verschillende gemeenten; 

Overwegende dat een sociaal verhuurkantoor een belangrijke schakel kan vormen in 
de uitbouw van het lokaal woonbeleid, inzonderheid om de meest dringende noodsituaties inzake 
huisvesting te kunnen opvangen, alsook om de kwaliteit van het particuliere woningpatrimonium te 
verbeteren; 

Overwegende dat eveneens voorzien is dat het OCMW kandidaten voor tewerkstelling 
in de renovatieploeg kan toeleiden, onder de vorm van artikel 60, §7-tewerkstelling; 

Overwegende dat voor Ingelmunster de financiële inbreng gedragen wordt door het 
OCMW, is het aangewezen om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren onder voorbehoud 
van een goedkeuring door de OCMW-raad; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor Regio Izegem & Wonen 
en Werken, met looptijd van 1 januari 2009 – 31 december 2013, wordt 
goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring in zitting van de OCMW-raad van 
22 oktober 2008. 

 









 

 

10      Verbeteringspremie voor woningen – goedkeuring 

De Raad, 
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode; 

Overwegende dat het realiseren van een kwalitatief woningbestand in de gemeente dat 
aangepast is aan de eisen van de Vlaamse Wooncode bevorderd wordt door het toekennen van 
subsidies aan particulieren; 

Overwegende dat het toekennen van een verbeteringspremie voor woningen, onder 
bepaalde voorwaarden, een stimulans zal betekenen voor eigenaars om het woningenbestand te 
verbeteren; 

Overwegende dat het huidige premiesysteem dat werd ingevoerd in 2005 gunstig werd 
geëvalueerd, maar dat hier ook een aantal opmerkingen werden bij gemaakt. Zo is voor de 
bevolking met de laagste inkomens het niet steeds evident om een woning in haar geheel te 
renoveren zoals in het huidige premiesysteem. Vanuit de administratie werd bijgevolg voorgesteld 
om hieraan tegemoet te komen door middel van een systeem van categorieën. Dit nieuwe systeem 
laat toe om te renoveren volgens budget. Anderzijds worden verbouwers met een bonussysteem 
toch aangemoedigd om de woning helemaal in orde te brengen; 

Overwegende dat op voorontwerp van begroting 2009 voor de huisvestings- en 
winkelpremies een budget van 37.500,00 euro werd voorzien; 

Gelet op de ondersteuning van het premiebeleid door de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem; 

Gelet op het voorstel van reglement betreffende een verbeteringspremie voor 
woningen; 

Gelet op de vraag tot verduidelijkin omtrent artikel 3 en 4 van het voorstel van 
reglement waarin respectievelijk de woorden volledig en netto doorstreept zijn; 

Overwegende dat deze woorden effectief geschrapt moeten worden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het reglement betreffende een verbeteringspremie voor woningen wordt 
goedgekeurd. 

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

artikel 3: Het huidige premiereglement voor verbetering van woning zoals goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 25 januari 2005, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2009. 

 



GEMEENTE INGELMUNSTER 
Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen 

 
Ontwerp 

 
 
TITEL I: DOEL  
 
Artikel 1  
 
Om het bestaande woningenbestand in de gemeente Ingelmunster te verbeteren, wordt binnen de perken van 
het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet een premie toegekend aan de particuliere 
personen die op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster overgaan tot verbeteringswerken aan een 
bestaande woning met bouwdatum ouder dan 30 jaar en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden 
van onderhavig reglement.  
Indien het een woning betreft die gesloopt wordt, kan de premie verkregen worden voor zover er een nieuwe 
woning gebouwd wordt en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. De 
bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een bestaande woning 
(vernieuwbouw).  
 
 
 
TITEL II: DEFINITIES  
 
Artikel 2  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 
• Eigenaar-bewoner: de particuliere persoon of personen, eigenaar en/of mede-eigenaar(s) of de 

vruchtgebruiker, die de woning zelf betrekt of betrekken, of samen zullen betrekken na de voltooiing van 
de verbeteringswerken.  

• Premieaanvrager: de eigenaar-bewoner 
• Persoon ten laste: het op aanvraagdatum inwonend kind dat nog geen 18 jaar is of waarvoor op die datum 

kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald aan de premieaanvrager of dat door het college van 
burgemeester en schepenen, op voorlegging van bewijzen, beschouwd wordt als zijnde ten laste. De 
premieaanvrager en elk familielid dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning zal 
betrekken, erkend als getroffen zijnde door tenminste 66% ontoereikendheid.  

• Woning: het huis, appartement of studio, hoofdzakelijk bestemd voor het huisvesten van één gezin.  
Kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit 
reglement.  

• Aanvraagdatum: datum waarop het dossier ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs).  
 
 
 
TITEL III: VOORWAARDEN  
 
Artikel 3  
 
De verbeteringspremie kan aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner. 
 



Artikel 4  
 
§1  
Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van twee jaar 
vóór aanvraagdatum van de premieaanvrager en de persoon met wie de premie-aanvrager wettelijk of feitelijk 
samenwoont. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan 35.000 euro vermeerderd met 1.000 euro per persoon ten 
laste. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar wordt niet in aanmerking genomen. 
 
 
 
§2  
Op de aanvraagdatum mag de premieaanvrager niet meer dan één woning in exclusieve volle eigendom of in 
volle vruchtgebruik bezitten. Als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector 
binnen de welke het pand ligt. Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot een 
enkele ééngezinswoning, worden deze twee woningen beschouwd als één eigendom.  
De eigendommen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar worden niet in aanmerking genomen. 
 
 
 
§3  
Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer dan 1.000,00 euro bedragen. Voor 
werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot één enkele ééngezinswoning, mag de 
optelsom van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van beide woningen niet meer dan 1.000 euro 
bedragen.  
 
 
Artikel 5 
 
De premie aanvrager moet de verbintenis aangaan de woning niet te verkopen binnen een periode van 5 jaar, 
te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de laatste premie. 
 
 
Artikel 6  
 
§1  
De werken hebben een integrale verbetering van de woning op het oog, die nodig en onontbeerlijk zijn om op 
doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te verbeteren 
volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende 
ruime huisvesting. Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie. 
 
§2  

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt soeverein over de in aanmerking komende werken.  



Volgende categorieën van verbeteringswerken komen in aanmerking: 
• Categorie A: dakwerken 
• Categorie B: schrijnwerk 
• Categorie C: vochtbestrijding 
• Categorie D:  sanitaire werken 
• Categorie E:  elektriciteit 
• Categorie F: vervangen CO2-onveilige toestellen / 1ste installatie cv 
• Categorie G: vervangen van sterk verouderde keuken 
• Categorie H: uitbreiden / herindelen van te kleine woning 
 
§3  
Met het oog op een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden kan het college van burgemeester en 
schepenen een volgorde opleggen van de uitvoering van de in aanmerking komende categorieën. 
 
§4 
Het college van burgemeester en schepenen kan voor de uitvoering van de werken binnen een bepaalde 
categorie werken opleggen, in het bijzonder met het oog op het verzekeren van de veiligheid in de woning of 
het wegwerken van onveilige situaties. 
 
§5  
Komen niet in aanmerking voor toekenning van de verbeteringspremie: onderhouds-, herstellings- en 
verfraaiingswerken, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s, werken ten gevolge 
van schade gedekt door een verzekeringspolis.  
 
 
Artikel 7  
 
Het geheel van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, moet per categorie ten 
minste 1.000 euro bedragen, BTW niet inbegrepen. 
 
 
Artikel 8  
 
Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van de 
eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
 
TITEL IV: PREMIE  
 
Artikel 9  
 
§1  
De basispremie voor de verbeteringswerken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt per 
categorie  25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, BTW niet-inbegrepen, met een 
maximum van  500 euro. 
 
§2 
De premie van de laatst uitgevoerde categorie van alle in aanmerking komende categorieën A t.e.m. H, 
vermeld in de principiële toekenning, wordt verhoogd met 20% van de totaal toegekende premie voor alle 
uitgevoerde categorieën samen, met een minimum van 200 €. 
Om deze verhoogde premie te kunnen bekomen dient de elektrische installatie van de volledige woning te 
worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme. 
 

Op die manier worden de mensen die veel categorieën moeten uitvoeren, beter beloond. Het minimum van 
200 € is bedoeld om mensen die 1 categorie uitvoeren toch te stimuleren om de elektriciteit te laten 
keuren. Het voorstel van 20% zou betekenen dat men een bonus kan krijgen die varieert tussen 200 € en 



maximaal 800 € voor het geval men voor alle categorieën in aanmerking komt. Men zou dan – bonus 
inbegrepen – maximum 4.800 € kunnen krijgen. Het zal natuurlijk heel uitzonderlijk zijn dat men voor alle 
categorieën in aanmerking komt. 
 

§3  
Binnen een periode van 9 jaar, ingaande op de dag van de eerste aanvraag, kan per woning niet meer dan de 
onder dit reglement voorziene maximumtoelage verkregen worden.  
 
 
Artikel 10 
 
In geval van verkoop van de woning binnen een periode van 5 jaar na datum van de definitieve toekenning 
van de laatst toegekende premie, is de volledige premie terug te betalen door de premie aanvrager. 
Bovendien wordt een schadevergoeding van toepassing ten belope van het bedrag van de premie bij verkoop 
tijdens het eerste jaar na toekenning, en ten belope van 50% van het bedrag van de premie bij verkoop 
tijdens het tweede jaar na toekenning.  
 
Artikel 11  
 
§1  
De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke, provinciale en enige andere premies aan te vragen, 
waarop hij recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde 
woning, het bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van de beslissingen over de 
toegekende toelagen.  
 
§2  
De som van de gewestelijke, provinciale en enige andere premies die zouden bekomen zijn voor de uitvoering 
van betoelaagbare werken aan een woning mag niet meer bedragen dan 75% van de totale kostprijs, BTW 
niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie verminderd of niet meer uitbetaald.  
Indien na mededeling van het bedrag van de toekenning van de gewestelijke, provinciale of enige andere 
premies zou blijken dat door het reeds uitbetaalde deel van de gemeentelijke premie de totale som van de 
toegekende premies meer dan 75% van de kostprijs (BTW niet inbegrepen) bedraagt, zal het College van 
Burgemeester en Schepenen het reeds uitbetaalde deel van het premiebedrag terugvorderen.  
 
 
 
TITEL V: PROCEDURE  
 
Artikel 12  
 
§1 
De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken of bij vernieuwbouw 45 
dagen vóór de sloop van het oude pand, bij middel van het daartoe beschikbaar gesteld formulier, tegen 
ontvangstbewijs ingediend worden bij de het College van Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4 
te 8770 Ingelmunster. De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum.  
 
§2 
De datum van de facturen van alle in aanmerking komende categorieën mag niet ouder zijn dan 8 jaar na de 
principiële toekenning van de eerste categorie. 
 
 



Artikel 13  
 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, die nuttig 
of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke 
premie. Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken brengt verval van het recht op de premie mee.  
 
 
Artikel 14  
 
Het bedrag van de premie wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitbetaald 
op voorlegging van kopies de officiële genummerde facturen, op naam van de premie-aanvrager van de 
uitvoerende aannemers en/of van de aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren.  
 
 
 
TITEL VI: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  
 
Artikel 15  
 
Alle ten aanzien van de gemeente Ingelmunster aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij 
overlijden van de premieaanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning.  
 
 
Artikel 16  
 
Bij betwisting over de in artikel 5, 10 en 12§2 genomen beslissing kan door de premieaanvrager een verzoek 
tot heroverweging worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.  
 
 
Artikel 17 
 
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf ……………………. en vervangt het reglement tot toekenning 
van een verbeteringspremie voor woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25.01.2005, gewijzigd 
in zitting van 28.03.2006. 
 



 

 

OPENBARE WERKEN 

11      Herinrichting van het centrum – goedkeuring intentieverklaring 

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; 

Overwegende dat de afspraken tussen de verschillende partijen best vastgelegd 
worden in een samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op het voorstel van intentieverklaring in bijlage dat als eerste aanzet dient tot 
opmaak van een samenwerkingsovereenkomst; 

Overwegende dat de fractie VB zich wens te onthouden; 

Gelet op de stem nee van de fracties De Brug en SP.a; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

artikel 1: De intentieverklaring wordt goedgekeurd en wordt ter ondertekening voorgelegd 
aan de verschillende partners. 

 











 

 

VERKEER 

12      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Bollewerpstraat 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6 § 1 X; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 
28 juni 2007; 

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de artikels 42§3, 43§2,2° en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat het invoeren van een parkeerverbod overdag tijdens weekdagen 
wenselijk is om mogelijke verkeersoverlast te vermijden; 

Overwegende dat de fracties van De Brug en de SP.a zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: Op hierna vermelde weg is het parkeren verboden op werkdagen tussen 7.00 uur 
en 19.00 uur: 
 
In de Bollewerpstraat vanaf huisnummer 5 tot aan de ingang zijkant brouwerij 
Vanhonsebrouck. Zie plan in bijlage. 
 
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E1 met onderbord 
“op werkdagen vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur”. 

artikel 2: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. van1 december 1975 en het M.B. van 14 november 1977 en 11 
oktober 1976. 

artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse 
Overheid. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 

artikel 5: Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heer zonechef van de 
Politiezone Midow. 

 
13      Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de 
Kruisstraat 

De Raad, 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het 

Koninklijk Besluit van 16 mei 1968 inzonderheid op Titel I, Hoofdstuk II; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 



 

 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6 § 1 X; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
regering van 1 oktober 2004, 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 
28 juni 2007; 

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de 
aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; 

Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op de artikels 42§3, 43§2,2° en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Kruisstraat, 
goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 29 januari 2008; 

Gelet op de vraag van de bewoners van de twee nieuwe woongelegenheden in de 
Kruisstraat; 

Gelet op de situatie in de Kruisstraat ter hoogte van huisnummer 3 tot en met 
huisnummer 13; 

Overwegende dat, met het oog op de veiligheid van de weggebruiker, het opportuun is 
om een gedeeltelijk parkeerverbod in de Kruisstraat in te voeren; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Op de hiernavermelde weg is parkeren verboden: 
 
In de Kruisstraat, vanaf huisnummer 3 tot en met huisnummer 13, langs deze 
zijde. 
 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E1. 

artikel 2: Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen 
van het K.B. van 1 december 1975 en het M.B. van 14 november 1977 en 11 
november 1976. 

artikel 3: Het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Kruisstraat , goedgekeurd 
door de Gemeenteraad in zitting van 29 januari 2008, wordt opgeheven. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse 
Overheid. 
 
Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uur gestuurd aan de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Heer zonechef van de 
Politiezone Midow. 

 

OCMW 

14      Kennisgeving goedkeuring jaarrekening OCMW voor het dienstjaar 2006 door de 
heer Gouverneur 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen van 8 juli 2008 

betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2006 van het OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het schrijven van 10 juli 2008 van de heer Gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening OCMW van het dienstjaar 2006; 

BESLUIT: eenparig  



 

 

artikel 1: De raad neemt akte van het besluit betreffende de goedkeuring van de 
jaarrekening over het boekjaar 2006 van het OCMW van Ingelmunster. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Verhamme Martine, raadslid, bij mail 
van 18 september 2008 

Kortparkeren in de Oostrozebekestraat 

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

Het voorstel tot het terug invoeren van beperkt parkeren in de Oostrozebekestraat ter hoogte van 
het sociaal huis, de handelszaken en het postkantoor. Vroeger waren deze parkeerplaatsen beperkt 
tot 90 minuten. Ik vraag mij af waarom het verkeersbord, waarbij vermeld werd dat je slechts 90 
minuten mocht parkeren, verwijderd werd. Veel mensen vinden het wenselijk en handig om zich 
daar gedurende korte tijd te kunnen parkeren, zodoende hun boodschappen te kunnen maken in 
het postkantoor en de handelszaken.Ook minder mobiele personen zouden er graag steeds hun 
voertuig voor korte tijd kunnen parkeren. Vandaar mijn vraag of er een mogelijkheid is om een 
parkeerplaats voor gehandicapten te voorzien in de daartoe aangebrachte parkeerplaatsen, 
misschien het best ter hoogte van het sociaal huis, naast het zebrapad. Vandaar pleit ik voor het 
terugplaatsen van het verkeersbord tot kort parkeren en het aanbrengen van een parkeerplaats 
voor gehandicapten. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het bord waar u over spreekt staat daar reeds tientallen jaren, maar nog nooit werd de toepassing 
ervan gecontroleerd. Voorlopig had het dan ook geen zin om het te laten staan, zeker niet in het 
vooruitzicht van de herinrichting van de kern van onze gemeente. Het vak van de 
Oostrozebekestraat tussen gemeentehuis en Bollewerpstraat is namelijk opgenomen in de eerste 
projectfase van het project dorpskernhernieuwing. Het is de bedoeling hieraan een aangepaste 
inrichting te geven in functie van zone 30. Naast de uitbreiding van de grote parking achter het 
gemeentehuis, is het de bedoeling in de centrumstraten (niet enkel Oostrozebekestraat, ook 
Bruggestraat, Markt, Weststraat, …) in onze gemeente zones voor kort parkeren in te voeren vanaf 
1 januari 2010. Het is dan wel de bedoeling tot één uniform reglement te komen voor het volledige 
centrum en hierop ook doeltreffend te controleren. 
Wat de inplanting betreft van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, ook deze opdracht 
wordt meegenomen in het totaalproject. Deze zouden eventueel voorzien kunnen worden op de 
veilige parking achter het gemeentehuis, dichtbij de achteringang van het sociaal huis. 

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

 
2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij brief 
van 2 oktober 2008 

Dag van de buren 

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

Het is intussen een traditie geworden dat op de laatste dinsdag van de maand mei miljoenen buren 
in heel Europa elkaar uitnodigen om samen een gezellig moment te beleven en op die manier 
elkaars buren beter te leren kennen. Volgens de organisatie ‘dag van de buren’ werkt dit initiatief 
(om terug banden te leggen tussen de burgers) als een katalysator, iets wat kan tellen in tijden 
van toenemende onverschilligheid en individualisme. Daarom ook is het initiatief erkend geworden 
door de Europese Commissie en wordt het ondersteund door de Nationale Loterij en de Vlaamse 



 

 

Gemeenschapscommissie. In 2007 namen in België meer dan een kwart miljoen mensen deel. Ook 
dit jaar werd op vele plaatsen ‘de dag van de buren’ georganiseerd. Een onmisbare schakel bij het 
welslagen van dit gebeuren is de medewerking van de steden en gemeenten. Gemeente 
Ingelmunster wordt op de webstek www.dagvandeburen.be echter niet vermeld als partner. 
Nochtans krijgt elke stad of gemeente een uitnodiging van de organisatie om hieraan deel te 
nemen. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Heeft het gemeentebestuur al 
overwogen om aan dit initiatief deel te nemen? Waarom heeft de gemeente zich (nog) niet 
aangesloten? Is Ingelmunster van plan hieraan in de toekomst te participeren? En zo neen, 
waarom niet? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Ingelmunster kent reeds gedurende 2 jaar het initiatief rond de Goede Buurtstraat. Deze maatregel 
had tot doel buurt- en wijkfeesten te ondersteunen, waardoor de sociale samenhang van een 
omgeving wordt bevorderd. Na twee jaar merken we dat dit initiatief goed ingeburgerd is en werkt 
tot tevredenheid van de talrijke initiatiefnemers, die wij bij dezer wensen te danken voor hun inzet 
en enthousiasme. 
Het gemeentebestuur is van plan dit initiatief verder te zetten. 

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

 
3       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij brief 
van 2 oktober 2008 

Verkeersveiligheidsfonds 

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

Al enkele jaren heeft onze politiezone een overeenkomst lopen met de federale overheid in het 
kader van de verkeersveiligheid, het zogenaamde verkeersveiligheidsplan. In ruil daarvoor krijgen 
de politiezones een deel van de geïnde verkeersboetes uit het verkeersveiligheidsfonds. Het bedrag 
dat tot vorig jaar in dit zogenaamde boetefonds terecht kwam, bestond uit de meeropbrengst van 
de verkeersboetes ten opzichte van de geïnde boetes in 2002. Dit fonds werd vervolgens aan de 
lokale en federale politie toegewezen volgens een aantal criteria. Op die manier kreeg onze zone in 
2004 178.795 euro, vorig jaar was dat al 266.881 euro. Ondanks deze aanzienlijke bedragen die 
aan de zones worden toegekend, werd het verkeersveiligheidsfonds vrij snel ter discussie gesteld, 
niet in het minst wegens de communautaire aspecten van de gehanteerde verdelingscriteria. Zo int 
Vlaanderen ongeveer 80% van de boetes, terwijl het slechts 54 à 57% terugkrijgt. Zeer recentelijk 
is het verdelingsmechanisme gewijzigd, waardoor de bedragen die in 2007 aan elke politiezone 
werden verdeeld jaarlijks geïndexeerd worden, tenminste wanneer de beschikbare middelen groter 
zijn dan 2007. Volgens cijfers die net werden vrijgegeven, blijkt dat het fonds ruim 5,5 miljoen 
euro minder zou bevatten dan voorgaand jaar. Ongeacht de inspanningen die onze en andere 
zones leverden, betekent dit dat elke politiezone dit jaar maar liefst 15,6% minder inkomsten 
genereert uit het verkeersboetefonds. Voor de zone MIDOW betekent dit een minderinkomst van 
41.643 euro. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Hoe zal de politiezone dit verlies 
opvangen/compenseren? Welke impact heeft dit verlies mogelijks op de initiatieven die de 
verkeersveiligheid ten goede komen? Betekent dit dat bepaalde inspanningen dreigen te 
verdwijnen? 
In bepaalde politiezones, zoals in zone Leuven, stellen burgemeesters en korpschefs aan de hand 
van ‘lokale’ cijfers vast dat zij veel meer inbrengen in het fonds dan zij terugkrijgen. Is onze zone 
op de hoogte van hoeveel (ongeveer) ingebracht wordt in dit fonds en hoeveel ervan 
gerecupereerd wordt? 
Vele zones hebben al luidop kritiek geuit op het nadelige verdelingsmechanisme voor Vlaanderen. 
Wat is het standpunt van de politiezone MIDOW hierin en heeft zij deze scheeftrekkingen eventueel 
al bekritiseerd? 
Wil men volgend jaar opnieuw meer geld uit het boetefonds genereren, dan zal elke Vlaamse 



 

 

politiezone bijkomende inspanningen moeten leveren. Zo houdt de nieuwe wetgeving vanaf 2009 
immers rekening met de lokalisering van de uitgeschreven boetes. Is de zone MIDOW daarom van 
mening dat zij nog meer inspanningen kan leveren om de verkeersveiligheid te verhogen, wetende 
dat zij hiervoor dit jaar minder middelen krijgt toegestopt? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag zal worden overgemaakt aan de politiezone Midow en van zodra wij het antwoord 
ontvangen, zal u dit worden opgestuurd. 

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

 
4       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 7 oktober 2008 

Herinrichting Bruggestraat 

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

Het studiebureau die belast is met de herinrichting van de Bruggestraat lichtte het dossier aan de 
inwoners toe op 16 september j.l. Tijdens die toelichting bleek dat er zou gezorgd worden voor 
parking nabij iedere zelfstandige zaak. Zo krijgen potentiële klanten de mogelijkheid om hun 
wagen dichtbij de handelszaken te parkeren. Nu blijkt evenwel dat er ter hoogte van de 
Bruggestraat 56 geen parkingplaatsen voorzien zijn, dit niettegenstaande ook hier enkele 
handelszaken vragende partij zijn naar parkeerplaatsen. Ik denk hier dan aan Coiffure Tom, Trui 
Naert en Groenten en Fruit Defour. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vraag. Op 19 september kreeg het 
gemeentebestuur hierover een schrijven van één van die handelszaken. Bij navraag blijkt evenwel 
dat er tot op het moment van het indienen van deze vraag (7 oktober ’08) nog geen antwoord 
kwam vanuit onze gemeente. Wanneer zal hierop geantwoord worden en wat is het concrete 
voorstel? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De vraag van een bewoner van de Bruggestraat betreffende parkeerplaatsen in de Bruggestraat, 
werd op 19 september 2008 ontvangen en besproken in het eerstvolgende schepencollege 3 
oktober 2008. Op 10 oktober 2008 vertrok ons antwoord met de bevestiging van ons standpunt 
geformuleerd op de infovergadering. De parkeervakken worden maximaal uitgebreid binnen het 
concept uit ons goedgekeurd mobiliteitsplan (eerst veilige voetpaden, dan fietsvoorzieningen en 
overblijvende ruimte inrichten met parkeervakken). Ook het voorgenomen principe betreffende het 
aantal parkeerplaatsen onderschreven in het plan werd toegepast. Op heden is er 150 lopende 
meter netto parkeerlengte in de Bruggestraat tussen het centrum en de Meulebekestraat. Na de 
werken zullen we aan 350 lopende meter komen. Het aantal parkeerplaatsen wordt dus niet 
ingekrompen, maar, integendeel, verdubbeld! Samen met het invoeren van kort parkeren en de 
geplande parkingsignalisatie in het kader van het project dorpskernhernieuwing menen we dat er 
in de toekomst meer dan voldoende parkeervakken zijn in de nabijheid van alle handelszaken in de 
Bruggestraat. 

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

 
5       Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij brief 
van 8 oktober 2008 

Stationsomgeving 



 

 

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

Eerst en vooral wil ik NMBS en gemeente Ingelmunster feliciteren met de beplanting rond het 
stationsgebouw. Door het jaarlijks planten van bloemen krijgt het stationsgebouw tijdens de 
zomermaanden een fris en aangenaam uitzicht. Gezien de winter voor de deur staat was begin 
oktober een arbeider (NMBS) bezig met het weghalen van die plantjes. Tijdens een gesprek 
feliciteerde ik die man voor zijn inzet en gedrevenheid waarmee hij ons station verzorgt. Toen 
vernam ik dat men door besparingen de inzet van arbeiders aan stations inkrimpt en dat de man in 
kwestie heel wat minder tijd krijgt om met alle werk rond te komen. Zo wees hij naar de grote 
bloempotten (nabij het perron) waarvan de verf aan het afschilferen is. Normaal verft hij die ieder 
jaar, maar door die inkrimping heeft hij niet de tijd om enerzijds de bloemperken te verzorgen, het 
gras te maaien en anderzijds andere karweitjes op te knappen. Gezien het station bij treinreizigers 
een eerste indruk geeft over hoe een gemeente verzorgd wordt menen we dat Ingelmunster hierbij 
kan helpen. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Klopt het dat arbeiders (laag kader 
NMBS) steeds minder tijd krijgen om de karweitjes in en rond stationsgebouwen te klaren? Kan 
ons gemeentepersoneel ingezet worden om de NMBS-arbeider bij te staan bij enkele karweien 
(bvb. jaarlijks schilderen van de stenen bloempotten)? Op deze manier blijft ons station mooi ogen 
en blijft het stationsgebouw zijn waarde behouden. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag betreft het onderhoud van domein van de NMBS. De gemeente is niet bevoegd om daar 
een uitspraak over te doen. 

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 brief 
van 14 oktober 2008 

Parkeerplaats Schoolstraat 

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

In de Schoolstraat (rechtover de bibliotheek) staat er sedert geruime tijd een bloembak. Deze 
bloembak werd geplaatst door de gemeente en fleurt de straat wat op. Nu blijkt dat de 
parkeerplaats nabij deze bloembak merkelijk kleiner is dan andere parkeerplaatsen in deze straat. 
Zo heeft de bewoner vaak problemen bij het uitrijden van zijn garage of zijn privaat-parking als er 
op deze ‘openbare parkeerplaats’ een grotere wagen staat geparkeerd. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vraag. Kan men de bloembak iets 
verplaatsen of kleiner maken zodat de parkeerplaats wat langer wordt? Op deze manier kan de 
bewoner probleemloos zijn privé-parking of garage uitrijden zonder gehinderd te worden. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het plantvak werd in 1999 aangebracht bij de herinrichting van de Schoolstraat. Het is een 
noodzakelijke ingreep waarbij een asverschuiving wordt gevormd zodat een snelheid van 30 km/h 
afgedwongen kan worden. Dit kan moeilijk vergeleken worden met een bloembak en is bijgevolg 
niet verplaatsbaar. Ook verkleinen is geen optie, want op die manier wordt het plantvak te klein en 
wordt het moeilijk voor de planten en vormt er zich een risico op beschadiging van de verharding 
door wortels. Het is niet de bedoeling dat aan deze situatie een wijziging wordt aangebracht om 
vermelde redenen. 



 

 

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 brief 
van 14 oktober 2008 

11 Julisingel 

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

Toen de Elf-Julisingel enkele jaren geleden aangelegd werd heeft men snelheidsremmende 
drempels voorzien. Wat later werd beslist om enkele van die drempels weg te halen zodat de 
lijnbus daar probleemloos zou kunnen passeren. Halverwege de Elf-Julisingel ligt tot op heden nog 
steeds zo een snelheidsremmende drempel. Deze drempel zorgt voor heel wat hinder bij de 
inwoners die net ter hoogte van deze drempel gehuisvest zijn. Deze mensen contacteerden ons 
omdat het verkeer die drempel negeert en er dus aan hoge snelheid over rijdt. Vooral het zwaarder 
verkeer zorgt voor overlast. De omwonenden klagen vooral over hun verstoorde nachtrust als daar 
’s morgens vroeg wagens en vooral zwaarder verkeer aan hoge snelheid passeren. Door de hoge 
snelheid davert men daar zowat uit bed. In het verleden hadden de omwonenden dit al eens 
aangekaart bij onze burgemeester maar hun klacht kreeg tot op heden nog steeds geen gehoor! 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vraag. Wat stelt het gemeentebestuur voor 
om de omwonenden opnieuw (nacht)rust te bieden ter hoogte van deze drempel? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De vraag werd anderhalf jaar geleden reeds gesteld, zowel in deze gemeenteraad, als door de 
bewoners. Toen werd gemeld dat in functie van de verkeersveiligheid niets aan de situatie 
gewijzigd kon worden. Dit standpunt is tot op heden nog niet gewijzigd. 

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 brief 
van 14 oktober 2008 

Wekelijkse markt 

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

Zoals u weet wordt het marktplein wekelijks ‘afgesloten’ voor voertuigen. Op die manier kunnen de 
marktkramers probleemloos hun kraam plaatsen. Nu is het evenwel zo dat nà het vertrek van de 
marktkramers die parking nog geruime tijd ‘afgesloten’ blijft zodat onze gemeentearbeiders de 
parkeerplaats weer proper kunnen maken. Eens de marktkramers vertrokken zijn lappen heel wat 
bestuurders het parkeerverbod aan hun laars en hinderen zo onze gemeentearbeiders bij het 
opkuisen van de marktplaats. Blijkbaar werd dit vroeger al eens door onze arbeiders aangeklaagd 
maar wordt er weinig of geen controle uitgeoefend. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vraag. Kan het gemeentebestuur ervoor 
zorgen dat er telkens een politieagent aanwezig is om de marktplaats autovrij te houden tot onze 
gemeentearbeiders hun taak geklaard hebben? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Hier stelt zich geen enkel probleem meer. De toegangen tot de markt worden afgeschermd door 
rood-witte kegels tot de markt gereinigd werd. Pas dan wordt toegang verleend tot het marktplein. 



 

 

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

 
9       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 22 oktober 2008 

Parkeerplaatsen motorhomes 

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

Zou er geen mogelijkheid bestaan om enkele parkeerplaatsen vrij te maken voor motorhomes? 
Voor het bevorderen van het streektoerisme zou het een grote vooruitgang zijn mochten ook 
mobilhomes een vaste plaats kunnen krijgen waar kan overnacht worden. Misschien lijkt het idee 
niet vertrouwd, toch is er behoefte. Veelal komen, bijvoorbeeld, vissers afgezakt, meestal uit 
Frankrijk die hier de nacht ervoor aankomen en hun motorhome plaatsen, verspreid over de 
gemeente, daar, waar, misschien wel mag geparkeerd worden, maar niet in mag geslapen. Daarbij 
is deze toestand onveilig. Ook zien we soms mensen met een motorhome neerstrijken om de 
Weverijroute aan te doen. En misschien kan zo ook andere dagtoeristen worden aangetrokken. 
Daarbij zijn er ook dikwijls toeristen op doorreis die een standplaats zoeken. 
In bijlage is een lijst aanwezig van steden en gemeenten die reeds dergelijke stap hebben gezet. 
Deze kennen gaandeweg een groot succes, want het initiatief wordt in de motorhome-catalogus 
opgenomen, wat zeker toeristen moet aantrekken. 
Wat de plaats betreft. In bijlage worden verschillende mogelijkheden aangereikt. Misschien is dit 
een optie? Bij het oprijden van de trakelweg, de ‘restgrond’ onmiddellijk links. Misschien zijn er 
andere. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het college had deze suggestie ook reeds in overweging omdat we geregeld tijdens de voorbije 
jaren konden vaststellen dat daar inderdaad motorhomes van hengelaars en toeristen staan. Bij de 
herinrichting van de kanaalzone zal overwogen worden om, eventueel daarvoor ruimte te voorzien. 
Het voorstel zal inderdaad bekeken worden. 

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

 
10      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail 
van 22 oktober 2008 

Zonnepanelen 

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

In de toekomst wordt ons energieverbruik alsmaar belangrijker en de fossiele brandstoffen alsmaar 
schaarser. Om als gemeente een voorbeeldfunctie in te nemen stellen wij dan ook voor om in de 
nabije toekomst ons te engageren alternatieve energiebronnen te overwegen. Dit kan, 
bijvoorbeeld, via het plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Ook 
vanuit de Minaraad is hier reeds een vraag rond geformuleerd. Vandaar ook onze vraag. Hoe staat 
het Colege van Burgemeester en schepenen tov dit thema? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Zoals reeds eerder in deze raad gesteld, naar aanleiding van gelijkaardige tussenkomsten, houdt 
het college van burgemeester en schepenen al sinds geruime tijd rekening met dit aspect bij het 
oprichten of het renoveren van gebouwen. Het gaat hierbij veel breder dan enkel de overweging 
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Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 
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