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OPENBARE ZITTING 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    1   IVIO – Gewone algemene vergadering van 17 mei 2004 – kennisname agenda 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 
maart 2004 om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van IVIO van 17 mei 2004; 

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

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

Gelet op gemeld schrijven van IVIO en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2003; 
2. Kennisname verslag van de heer Commissaris-Revisor; 
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2003; 
4. Kwijting aan de bestuurders; 
5. Ontslag en benoeming bestuurders. 

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

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van IVIO van 
17 mei 2004. 

artikel 2: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de betrokken intercommunale. 

 

KERKBESTUREN 

 
Overeenkomstig artikel 92, 4° van de NGW verlaat de heer Jean-Pierre De Clercq, burgemeester, 
de zitting. 
 
    2   Kerkfabriek O.L.Vrouw – Advies rekening 2003 

De Raad, 

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van O.L.Vrouw dd. 7 maart 2004 waarbij 
de rekening van de Kerkfabriek van O.L.Vrouw voor dienstjaar 2003 wordt vastgesteld als volgt: 
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ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten: 44.782,48 
Buitengewone ontvangsten: 31.348,50 
Totaal: 76.130,98 

UITGAVEN 
Vastgesteld door de bisschop: 5.623,80 
Gewone uitgaven: 38.578,13 
Buitengewone uitgaven: 2.212,92 
Totaal: 46.414,85 

BALANS 
Ontvangsten: 76.130,98 
Uitgaven: 46.414,85 
Saldo: 29.716,13 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over de rekening van de Kerkfabriek O.L.Vrouw voor 
het dienstjaar 2003. 

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. 

 
De heer Jean-Pierre De Clercq, burgemeester, neemt opnieuw deel aan de zitting. 
 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    3   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 24 
april 2004 n.a.v. de KLJ Oerfuif 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zaterdag 24 april 2004 een fuif wordt georganiseerd door de KLJ 
van Ingelmunster op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteit een grote opkomst van 
deelnemers te verwachten valt; 

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

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de Burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig 
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artikel 1: Op zaterdag 24 april 2004 vanaf 21.00 uur tot zondag 25 april 2004, 05.00 uur zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
Alle verkeer zal verboden zijn in het deel van de Gentstraat gelegen tussen 
huisnummer 156 en nr. 182 met uitzondering van de bewoners, fietsers en 
inrichters. 
Deze verbodsbepaling zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van het bord 
C3 met onderbord “uitgezonderd bewoners” en “op 24 april 2004 vanaf 21.00 uur 
tot 25 april 2004, 05.00 uur”. 
Er zal een stilstaan- en parkeerverbod zijn in volgende straat: 
Gentstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselaarstraat tot aan het kruispunt met 
de splitsing Gentstraat, Gentstraat aan de kant van de onpare huisnummers, alsook 
in het deel van de Gentstraat gelegen tussen huisnummer 156 en nr. 182. 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden E3 met onderbord “zaterdag 24 april 2004 vanaf 21.00 uur tot 
zondag 05.00 uur”. 

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

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 
    4   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 1 mei 
2004 n.a.v. de fuif van de VVKSM van Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zaterdag 01 mei 2004 een fuif wordt georganiseerd door de 
VVKSM van Ingelmunster op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteit een grote opkomst van 
deelnemers te verwachten valt; 

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

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 134 §1 waarbij aan de Burgemeester in geval van overmacht een 
verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Op zaterdag 01 mei 2004 vanaf 21.00 uur tot zondag 02 mei 2004, 05.00 uur zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
Alle verkeer zal verboden zijn in het deel van de Gentstraat gelegen tussen 
huisnummer 156 en nr. 182 met uitzondering van de bewoners, fietsers en 
inrichters. 
Deze verbodsbepaling zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van het bord 
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C3 met onderbord “uitgezonderd bewoners” en “op 01 mei 2004 vanaf 21.00 uur 
tot 02 mei 2004, 05.00 uur”. 
Er zal een stilstaan- en parkeerverbod zijn in volgende straat: 
Gentstraat: vanaf het kruispunt met de Keirselaarstraat tot aan het kruispunt met 
de splitsing Gentstraat, Gentstraat aan de kant van de onpare huisnummers, alsook 
in het deel van de Gentstraat gelegen tussen huisnummer 156 en nr. 182. 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
verkeersborden E3 met onderbord “zaterdag 01 mei 2004 vanaf 21.00 uur tot 
zondag 02 mei, 05.00 uur”. 

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

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf vrijdag 7 
mei tot zondag 9 mei 2004 naar aanleiding van de “Labadoux feesten”  

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij het K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991 en 11.03.1991, warbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat vanaf vrijdag 07 mei tot zondag 09 mei 2004 de Labadoux-feesten 
georganiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers te verwachten valt, en dat de daarbij horend hinder voor het doorgaand verkeer te 
verwachten valt; 

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

Overwegende dat naar aanleiding van deze feesten bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers en met het oog op een vlot verloop 
van het normale verkeer; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Vanaf vrijdag 07 mei 2004 om 18.00 uur tot zondag 09 mei 2004 om 24.00 uur, zal 
volgende verkeersregeling van toepassing zijn in de Walbrugstraat en in de 
Wantestraat, vanaf het kruispunt met de Gentstraat tot aan de grens met 
Oostrozebeke. 
 
Alle voertuigenverkeer, uitgezonderd bewoners en festivalbezoeker, zal verboden 
zijn. 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van de 
verkeersborden C3 met onderbord “Uitgezonderd bewoners en festivalbezoekers”, 
bevestigd aan nadarbarelen. 
 
Een parkeerverbod zal ingesteld worden in de Wantestraat links in de rijrichting. 
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Dat verbod wordt ter kennis gebracht door plaatsing van de verkeersborden E1 met 
onderbord “vanaf 07 mei 2004 om 18.00 uur tot 09 mei 2004 om 24.00 uur. 

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

artikel 3: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer Zonechef 
van de MIDOW-zone. 

 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 16 mei 
2004 n.a.v. de vinkenzetting “grote prijs Devolder”  

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26.05.1989, 
inzonderheid op art. 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27.05.1989 en op art. 119, hernummerd bij 
de wet van 27.05.1989 en gewijzigd bij K.B. van 30.12.1989; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. 
van 16.03.1968, inzonderheid op art. 12, gewijzigd bij het K.B. van 30.12.1982; 

Gelet op het K.B. van 01.12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de K.B.’s van 23.06.1978, 25.11.1980, 
08.04.1983, 01.06.1984, 25.03.1987, 17.09.1988, 20.07.1990 en 01.02.1991; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976, gewijzigd bij de M.B.’s van 
20.07.1990, 01.02.1991, en 11.03.1991, waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de M.B.’s van 
08.12.1977, 23.06.1978, 14.12.1979, 25.11.1980, 11.04.1983, 01.06.1984 en 17.09.1988; 

Overwegende dat op zondag 16 mei 2004 een vinkenzetting wordt ingericht op het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

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

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Op zondag 16 mei 2004, vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
§1 Alle voertuigenverkeer, met uitzondering van de hulpdiensten, zal verboden zijn 
in de Ringlaan (N50), meer bepaald vanaf het kruispunt met de Gentstraat tot aan 
het kruispunt met de Kortrijkstraat (N50d). 
 
§2 Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden 
C3, eventueel met onderbord “uitgezonderd hulpdiensten", bevestigd aan 
nadarbarelen en geplaatst op de kruispunten: 
* Ringlaan - Gentstraat 
* Ringlaan – Kortrijkstraat. 

artikel 2: Het verkeer komende van Kortijk zal omgelegd worden via de N50d – Gentstraat en 
vice versa. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met en Politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 

artikel 4: Afschrift van huidig besluit wordt gestuurd aan de Heren Griffiers bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer zonechef 
van de politiezone MIDOW. 
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OPENBARE WERKEN 

 
    7   Collector Oostrozebeke – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de NV Aquafin een collector aanlegt komende van Oostrozebeke 
richting RWZI, meerbepaald het project 20.262; 

Overwegende dat het aan te raden is de gemeentelijke riolering van de 
Oostrozebekestraat aan te sluiten op het voorziene pompstation tijdens de werkzaamheden; 

Gelet op het voorontwerp, omvattende het voorontwerpplan, opgemaakt door de 
afdeling technisch ontwerp van de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door de NV Aquafin, om de 
riolering van de Oostrozebekestraat aan te sluiten op het pompstation en het project 98.541 in 
algemeen belang samen uit te voeren met de NV Aquafin als opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met de NV Aquafin om het gemeentelijk project 
‘aansluiting riolering Oostrozebekestraat op pompstation’ samen uit te voeren met 
het Aquafin-project ’20.262: Collector Oostrozebeke’, 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. 

 
    8   Waterbeheersingswerken omgeving Heirweg Zuid, tweede fase – Goedkeuring 
ontwerp, aannemingsvoorwaarden en wijze van gunnen 

De Raad, 

Overwegende dat het noodzakelijk is de gracht van de zijstraat van de Kortrijkstraat 
aan te sluiten op de waterbuffer in de Duikerstraat teneinde wateroverlast te voorkomen; 

Overwegende dat het aan de gemeenteraad toekomt de wijze te kiezen waarop de 
opdrachten van werken worden gegund en er de voorwaarden van vaststelt, overeenkomstig 
artikel 234 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het ontwerp omvattende plannen, bijzonder bestek en lastenboek, opgemaakt 
door studiebureau Demey, Leenstraat 4 te 8800 Roeselare; 

Gelet op de samenvattende opmetingsstaat met raming der werken ten bedrage van € 
34.963,86 BTW incl., opgemaakt door de ontwerper; 

Gelet op de wet van 24/12/1993, het KB van 08/01/1996, het KB van 26/09/1996 en 
het KB van 29/01/1997 op de overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp voor de aansluiting van de gracht van de zijarm van de Kortrijkstraat 
op de waterbuffer in de Duikerstraat met raming ten bedrage van € 34.963,86 BTW 
incl., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

artikel 3: De nodige kredieten hiertoe te voorzien op de gemeentebegroting. 

artikel 4: 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. 



 

 

 
    9   Goedkeuring reglement betreffende de aansluitingswijze op het openbare 
rioleringsnet 

De Raad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op de verplichting dat iedereen dient aan te sluiten op het openbare 
rioleringsnet; 

Gelet op de introductie van gescheiden rioleringsstelsels voor DWA en RWA; 

Overwegende dat een correcte aansluiting noodzakelijk is voor het welslagen van de 
uitgevoerde investeringen; 

Overwegende dat dit best kan gebeuren door een door het gemeentebestuur 
aangestelde persoon; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Al de rioolaansluitingen van de woningen op het grondgebied van Ingelmunster 
kunnen enkel uitgevoerd worden door een door het gemeentebestuur erkende 
aannemer of nutsmaatschappij; 

artikel 2: De aanvragen gebeuren rechtstreeks bij de door het gemeentebestuur aangeduide 
instantie. De aansluitkosten worden door de aanvrager aan de uitvoerder betaald 
zonder tussenkomst van het gemeentebstuur; 

artikel 3: Elke aansluiting die niet uitgevoerd is conform artikel 1 zal aanleiding geven tot 
herstelmaatregelen. De eigenaar die niet conform artikel 1 is aangesloten, zal 
instaan voor de financiële gevolgen; 

artikel 4: Het reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2004. 

 
   10   Goedkeuring bestek voor de aanstelling van een ontwerper en 
veiligheidscoördinator met het oog op de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in 
de Jan Breydelstraat 

De Raad, 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen een werkprogramma 
voor 2003 en volgende vastgelegd heeft; 

Overwegende dat de riolerings- en wegeniswerken in de Jan Breydelstraat deel uit 
maken van het subsidiëringsprogramma 2005-2009, opgesteld door de VMM; 

Overwegende dat het noodzakelijk is hiervoor een ontwerper en een 
veiçligheidscoördinator ontwerp en –uitvoering aan te stellen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur, als opdrachtgevend bestuur, hiervoor een 
contract dient af te sluiten met een ontwerper, die zal aanvaarden het ontwerp op te stellen, 
omvattende het ontwerp, de aanbesteding en het toezicht op de werken tijdens de uitvoering, dit 
volgens de beschikkingen terzake, verschenen in het bestuursmemoriaal, evenals de coördinatie 
van de veiligheid, ontwerp en –verwezenlijking, conform de wet van 04/08/1996 en het KB dd 
25/01/2001; 

Gelet op de wet van de overheidsopdrachten; 

Gelet op het ontwerp van bestek met inschrijvingsformulier in bijlage; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de NGW; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het ontwerp-bestek voor de aanduiding van een ontwerper en 
veiligheidscoördinator, met het oog op de opmaak van het ontwerp voor de 
riolerings- en wegeniswerken in de Jan Breydelstraat, wordt goedgekeurd; 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten een ontwerper aan te 
stellen; 
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artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaand 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur van de Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 
12 april 2004 

Adviesraad Lokale Economie 

Is de meerderheid nu eindelijk bereid werk te maken van een adviesraad lokale economie? Een 
gesprek met de schepen van lokale economie en middenstandsbeleid gaf daartoe nieuwe moed. 

De heer Pillen vraagt omtrent dit punt een stemming over de al dan niet principiële beslissing tot 
oprichting van een adviesraad lokale economie. 

De burgemeester antwoordt hierop dat een stemming niet aan de orde is, aangezien de brief 
waarmee dit agendapunt werd aangevraagd hiervan geen melding maakt. Hij verleent het woord 
aan de heer Luc Vandekerckhove, schepen, die het volgende antwoordt op de vraag. 

Zoals reeds op vroegere vragen toegelicht in deze raad, bevestigt het college de werking van de 
thans reeds bestaande officieel ingestelde adviesraden. Deze kregen bovendien zoals door u 
gevraagd de kans om uitvoerig hun jaarwerking toe te lichten aan de gemeenteraad. Dit gebeurde 
op dinsdag 6 april 2004 door 7 van de 10 voorzitters.  De 3 overige dienden zich te 
verontschuldigen maar komen bij een volgende gelegenheid zeker aan bod. 
Wanneer blijkt dat de noodzaak zou bestaan om dergelijke nieuwe adviesraad “Lokale Economie” 
op te richten, dan is het college bereid om hieromtrent concrete initiatieven te overwegen. Het 
College zal met betrekking tot het onderzoek naar de noodzaak van dergelijke adviesraad concrete 
initiatieven nemen en de raad dienaangaande inlichten. 

Aangezien dit punt verder geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het 
volgende agendapunt. 

 

 
    2   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Ludwig Pillen, raadslid, bij brief van 
12 april 2004 

Advalvas in het gemeentehuis 

Sinds enige tijd kunnen de bewoners van Ingelmunster gebruik maken van de glazen voordeur om 
het gemeentehuis binnen te komen. Op zich een uitstekende zaak, maar door het afsluiten van de 
vorige toegang passeert praktisch niemand meer aan de advalvas, de uithangborden met allerlei 
informatie met betrekking tot gemeenteberichten, milieuvergunningen, enzovoort … 
Daarom wordt gevraagd om de genoemde borden te plaatsen in de inkomhal van het 
gemeentehuis. 

De burgemeester antwoordt hierop het volgende. 

Het Schepencollege kent dit probleem sinds het in gebruik nemen van de hoofdingang als toegang 
tot het gemeentehuis. 
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Er wordt thans onderzocht waar de beste locatie is om dit berichtenbord aan te brengen, of hoe de 
huidige plaats van dit berichtenbord aan het geïnteresseerde publiek kan kenbaar worden 
gemaakt. 

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

 

 
    3   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Johan Mistiaen, raadslid, bij brief van 
13 april 2004 

Aanwijzingsborden bedrijvenzones 

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zegt in art. 12, §4 ‘De letterhoogte 
voor de naam van de bestemming bedraagt tenminste 0,18 m op de wegen waar de max. 
toegelaten snelheid hoger ligt dan 70 km/u en gelijk is of lager dan 90 km/u.’ 
Bijgevoegd de bewijzen van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en de bewijzen van 
juistheid. 

Kunnen de benamingen aangepast worden aan dit ministerieel besluit zodanig dat het beter opvalt 
voor de weggebruikers? 

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

Net als bij de vorige gelegenheid werden de ingediende stukken van de heer Mistiaen uitgebreid 
bestudeerd door de bevoegde diensten, zijnde de technische dienst van de gemeente en de 
verkeersdienst van Midow. Bovendien werd bijkomend advies ingewonnen bij de bevoegde 
wegenbeheerder, zijnde de Administratie Wegen en Verkeer, West-Vlaanderen, die de plaatsing en 
het soort borden reeds gunstig adviseerde voorafgaand aan de plaatsing ervan langs de 
gewestwegen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat er geen enkele tegenstrijdigheid is tussen hetgeen voorgeschreven is in 
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en de inhoud, grootte en uitzicht van de geplaatste 
borden om de eenvoudige reden dat het ministerieel besluit enkel en alleen een uitspraak doet 
over de soorten borden die in het besluit vermeld zijn en geen uitspraak kan doen over soorten 
borden die er niet in vermeld staan. Aanwijzingsborden voor bedrijvenzones van het soort dat 
langs de wegen werd geplaatst staan niet vermeld in het ministerieel besluit van 1976. 

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

 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 
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In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 

 




