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AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester - Luc Vandekerckhove, Marie-Thérèse Lapeere, 
Yves Vercruysse, Marcel Dendauw, Eric D'Hoop, Schepenen - Herman De Witte, Wilfried 
Vanacker, Ludwig Pillen, Geert Verstraete, Ann Defour, Steven Bourgeois, Hilde 
Vankeirsbilck, Ann De Frene, Marnick Goossens, Koen Geldof, Robrecht Kindt, Johan 
Mistiaen, Jan Coucke, Veerle Declercq, Kurt Windels, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 

ALGEMEEN 

 
    1   Goedkeuring graf- en nisconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

De Raad, 

Gezien de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen 
door de gemeenteraad op datum van 4 december 2001, meer bepaald op de artikels 46,104 en 
108; 

Gezien de aanvraag tot grafconcessie, ingediend door respectief: 
* Dina Dobbels, Acaciaplein 8 te Ingelmunster; 
* Suzanna Wittebolle, Doelstraat 14 te Ingelmunster; 
* Marcel Tack, Steenovenstraat 19 te Ingelmunster; 

Een concessie met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur en als 
begunstigde, respectief: 
* blok 85 rij 2 perceel 12, 20 jaar, begunstigde Roger Cauwelier; 
* blok G lot 113, 20 jaar, begunstigde Irena Wittebolle; 
* blok 85 rij 2 perceel 11, 20 jaar, begunstigde Lia Vankeirsbilck; 

Gezien er geen reden is om de toekenning van de aangevraagde grafconcessie te 
weigeren; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 
* Dina Dobbels, Acaciaplein 8 te Ingelmunster; 
* Suzanna Wittebolle, Hinnebilkstraat 89 te Ingelmunster; 
* Marcel Tack, Steenovenstraat 19 te Ingelmunster. 

artikel 2: De concessie wordt toegekend volgens de voorwaarden, vervat in de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, aangenomen door de 
gemeenteraad op 4 december 2001. 

 
    2   Intrekken van een goedgekeurde grafconcessie 

De Raad, 

Gelet op de aanvraag van mevrouw Maria Dewaele–Verheye, wonende te 
Ingelmunster, Hinnebilkstraat 8 tot het bekomen van een grafconcessie op de gemeentelijke 
begraafplaats, blok B perceel 81, ten gunste van haar overleden echtgenoot, de heer André 
Dewaele, overleden te Ingelmunster op 6 juli 1977 en van haarzelf; 
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Overwegende dat deze aanvraag in zitting van de gemeenteraad van 16 maart 2004 
gunstig werd behandeld; 

Overwegende dat mevrouw Maria Dewaele–Verheye nadien als laatste wilsbeschikking 
heeft gekozen voor lijkverbranding en crematie; 

Gelet ook op de verklaring van 2 april 2004 van voornoemde waarin zij de wens 
uitdrukt af te zien van de goedgekeurde grafconcessie ten gunste van haar overleden man en 
haarzelf; 

Overwegende dat er geen reden is om de annulering van deze aangevraagde concessie 
te weigeren; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De grafconcessie, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 16/03/2004, 
ten gunste van André Dewaele, overleden te Ingelmunster op 6 juli 1977 en ten 
gunste van zijn nog in leven zijnde weduwe, Verheye Maria, wordt ingetrokken en 
geannuleerd. 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    3   Gaselwest – Jaarvergadering van 18 juni 2004 – kennisname agenda en 
bekrachtiging van de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 17 
mei 2004 om deel te nemen aan de zitting van de jaarvergadering van Gaselwest van 18 juni 2004 
om 11u00; 

Gelet op het artikel 44, eerste en derde alinea van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat 
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

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

Gelet op het schrijven van Gaselwest van 18 mei 2004 met uitnodiging tot de 
jaarvergadering van 18 juni om 11u00, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2003 
2. Goedkeuring van de boekhoudkundige besluiten met betrekking tot het boekjaar 2003 
3. Verslagen van het college van commissarissen en van de commissaris-revisor over het 

boekjaar 2003 
4. Balans, resultatenrekening en toelichting per 31 december 2003 en bestemming van het 

resultaat van het boekjaar 2003 
5. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders, de commissarissen en de 

commissaris-revisor 
6.  
7. Aanpassing van de lijst van de vennoten 
8. Statutaire benoemingen 

Overwegende dat de uitnodiging voor de jaarvergadering van Gaselwest pas op 18 mei 
2004 bij de gemeente ontvangen werd; 

Overwegende dat de agenda voor de gemeenteraad van 25 mei 2004 reeds verstuurd 
werd en aldus niet meer toegevoegd kon worden aan de agenda van de zitting van 25 mei 2004; 

Gelet op de bespreking van deze agenda en bijhorende stukken op de zitting van het 
College van Burgemeester en Schepenen van 28 mei 2004; 

Gelet op het artikel 120 § 2 van de Gemeentewet; 
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BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad neemt kennis van de agendapunten van de jaarvergadering van Gaselwest 
van 18 juni 2004 om 11u00 en bekrachtigt de beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen van 28 mei 2004 tot vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster. 

artikel 2: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Gaselwest, Industriepark ‘De 
Bruwaan’ 12, 9700 Oudenaarde. 

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    4   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 17 mei 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een 
wielerwedstrijd op open omloop 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 17 mei 2004 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op zondag 20 juni 2004 naar aanleiding van de 
wielerwedstrijd op open omloop; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de Burgemeester dd. 17 mei 2004 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op zondag 20 juni 2004 naar aanleiding van de 
wielerwedstrijd op open omloop, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Afschrift van huidig besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud 
gestuurd aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.  Tevens wordt 
een afschrift gestuurd aan de Heren Griffiers bij de rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de Heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    5   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 16 juli 
2004 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te 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; 

Gelet op het positief advies van de Administratie Wegen en Verkeer dd. inzake het 
gebruik van de gewestweg N50d en N50 en N357; 

Overwegende dat op vrijdag 16 juli 2004 een wielerwedstrijd ingericht wordt in de 
gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
toeschouwers, met daarbijhorend toegenomen verkeer allerhande te verwachten valt; 
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Overwegende dat er in het belang van de openbare orde en de veiligheid dient 
opgetreden te worden; 

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

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 vrijdag 16/07/2004 zal vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur, volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
§1. Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, uitgezonderd hulpdiensten, in de 
hiernavermelde straten en volgens de bijgevoegde verplichte richting: 
1. Bruggestraat: vanaf het kruispunt Gravinnestraat tot aan het kruispunt met de 
Elf Juli Singel; 
2. Elf Juli Singel: vanaf het kruispunt Bruggestraat tot aan het kruispunt met de 
Doelstraat; 
3. Doelstraat: vanaf de Elf Juli Singel tot aan het kruispunt met de Bilkstraat 
4. Bilkstraat: vanaf de Doelstraat tot aan het kruispunt met de Veldstraat 
5. Veldstraat: vanaf de Bilkstraat tot aan het kruispunt met de Steenovenstraaat; 
6. Steenovenstraat: vanaf de Veldstraat tot aan het kruispunt met de Bruggestraat 
7. Bruggestraat: vanaf de Steenovenstraat tot aan het kruispunt met de Ringlaan; 
8. Ringlaan: vanaf de Bruggestraat tot aan het kruispunt met de 
Oostrozebekestraat; 
9. Oostrozebekestraat: vanaf de Ringlaan tot aan het kruispunt met de 
Gravinnestraat; 
10. Gravinnestraat: vanaf de Oostrozebekestraat tot aan het kruispunt met de 
Bruggestraat. 
 
§2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de 
verkeersborden C1 + F19, bevestigd aan nadarbarelen. 

artikel 2: Op vrijdag 16/07/2004, vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur, zal er een stilstaan- en 
parkeerverbod op de rijbaan zijn in de onder art.1 vermelde straten. 

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

artikel 4: 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 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 
    6   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 30 juli 
2004, zaterdag 31 juli 2004 en op zondag 1 augustus 2004 n.a.v. “45 jaar Kriekefeesten”  

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; 
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Overwegende dat op vrijdag 30/07/2004, zaterdag 31/07/2004 en zondag 01/08/2004 
het 45 jarig bestaan van de Kriekefeesten wordt georganiseerd; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst van 
publiek 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 het aanwezige publiek; 

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 vrijdag 30/07/2004 tussen 16.30 en 18.30 u en op zaterdag 31/07/2004 tussen 
08.30 u en 10.30 u zal volgende verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Kweekstraat en vanaf het kruispunt met de Elsstraat 
tot aan het kruispunt met de Hazenstraat. 
 
Op zaterdag 31/07/2004 vanaf 13.30 u tot 17.00 u zal volgende verkeersregeling 
van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Kweekstraat vanaf het kruispunt met de Zuidstraat 
tot aan het kruispunt met de Elsstraat en vanaf de Elsstraat tot aan het kruispunt 
met Hazenstraat. 
 
Op zondag 01/08/2004 vanaf 09.00 u tot 23.00 u zal volgende verkeersregeling 
van toepassing zijn: 
 
Alle verkeer is verboden in de Kweekstraat vanaf de oprit naar woning nr 50 tot 
aan huisnr. 42. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 

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 dadelijk een afschrift 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. 

 
    7   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 21 
augustus 2004 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop te 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 
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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; 

Gelet op het positief advies van de Administratie Wegen en Verkeer dd. inzake het 
gebruik van de gewestwegen N357, N50 en N50d; 

Overwegende dat op zaterdag 21 augustus 2004 een wielerwedstrijd ingericht wordt 
in de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een grote opkomst 
van toeschouwers, met daarbijhorend toegenomen verkeer allerhande 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 koers bijzondere verkeersmaatregelen 
vereist zijn met het oog op de veiligheid van de deelnemers; 

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 21/08/2004 vanaf 14.30 uur tot 18.30 uur, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
§1. Eénrichtingsverkeer wordt ingesteld, in de hiernavermelde straten en volgens 
de bijgevoegde verplichte richting: 
 
1. Gravinnestraat: vanaf het kruispunt met de Weststraat tot aan het kruispunt 
Oostrozebekestraat; 
2. Oostrozebekestraat: vanaf het kruispunt met de Gravinnestraat tot aan het 
kruispunt Genstraat 
3. Gentstraat: vanaf het kruispunt Oostrozebekestraat tot aan het kruispunt  met 
de Ringlaan (N50); 
4. Ringlaan: vanaf het kruispunt met de Gentstraat tot aan het kruispunt met de 
Kortrijkstraat; 
5. Kortrijkstraat: vanaf het kruispunt Ringlaan tot aan het kruispunt met het 
Stationsplein; 
6. Stationsplein: vanaf het kruispunt Kortrijkstraat tot aan het kruispunt met de 
Stationsstraat; 
7. Stationsstraat: vanaf het kruispunt Stationsplein tot aan het kruispunt met de 
Gravinnestraat. 
 
§2. Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de 
verkeersborden C1 + F19 bevestigd aan nadarbarelen. 

artikel 2: Op zaterdag 21/08/2004, vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur, zal er een stilstaan- en 
parkeerverbod zijn in de hiernavermelde straten: 
 
1. Oostrozebekestraat: vanaf het kruispunt Gravinnestraat tot aan het kruispunt 
met de Ringlaan; 
2. Gentstraat: vanaf het kruispunt Gentstraat tot aan het kruispunt Ringlaan 
3. Gravinnestraat: volledig 
 
Dat verbod zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van verkeersborden E3 
met onderbord "Op zaterdag 21/08/2004 van 12.00 uur tot 19.00 uur. 

artikel 3: De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een politiestraf 
voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere 
straffen voorziet. 
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artikel 4: 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 
zonechef van de politiezone MIDOW. 

 
    8   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 12 
september 2004, n. a. v. het project “Brielstraat” in de Bollewerpstraat 

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 zondag 12 september 2004 een “Jeugdnamiddag” wordt 
georganiseerd in de Bollewerpstraat te Ingelmunster; 

Overwegende dat naar aanleiding van de ingerichte activiteiten een zekere opkomst 
van kinderen en volwassenen 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 aan dit 
feestgebeuren; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Op zondag 12 september 2004 vanaf 1200 uur tot 2000 uur, zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
a - De Bollewerpstraat zal vanaf het kruispunt Oostrozebekestraat tot de 
Hinnebilkstraat ingericht worden als speelstraat. 
 
b - Dat zal ter kennis gebracht worden door plaatsing van de verkeersborden C3, 
met onderbord “Speelstraat”, bevestigd aan nadarbarelen en geplaatst op het 
kruispunt Oostrozebekestraat – Bollewerpstraat, Hinnebilkstraat - Bollewerpstraat, 

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 dadelijk gestuurd aan de Heren Griffiers bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Kortrijk, alsook aan de Heer 
zonechef van de lokale politie MIDOW. 

 

FINANCIËN 

 
    9   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger eerste kwartaal 2004 

De Raad, 

Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van de heer Jean-Pierre Vroman, 
Gemeenteontvanger, per 31 maart 2004, met kastoestand als volgt: 
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  Debet Credit 
 Financiële rekeningen   

55001 Dexia - rekening-courant 201.353,96  

55006 Dexia - rek. KO op leningen 732.550,78  

55018 Dexia - rek. toelagen en leningsgelden 662.175,35  

55201 Fortis - zichtrekening 2.220,32  

55300 Beleggingen 2.800.000,00  

55600 De Post 1.356,60  

55700 Kas ontvanger 2.203,25  

 TOTAAL 4.401.860,26  

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 1ste kwartaal 2004 van de heer 
Gemeenteontvanger, per 31 maart 2004 goed te keuren. 

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. 

 
   10   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2003 

De Raad, 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2003, opgemaakt door de heer 
Jean-Pierre Vroman, gemeenteontvanger; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit, ter vervanging van het besluit van de Regent van 1945; 

Overwegende dat deze hervorming in werking trad op 1 januari 1995; 

Aangezien er aldus, volgens de nieuwe boekhouding, gesproken wordt over drie 
resultaten, zijnde het begrotingsresultaat, het boekhoudkundig resultaat, welke blijken uit de 
synthesetabellen en het exploitatieresultaat, dat blijkt uit de resultatenrekening; dat er eveneens 
een aanpassing in de balans gebeurt; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 7 onthoudingen 

artikel 1: De rekening 2003 goed te keuren die samengesteld wordt als volgt: 

Synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening 

 GEWONE DIENST BUITENGEWONE 
DIENST 

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de 
gemeente 

- Onverhaalbare en oninvorderbare 
bedragen 

9.918.281,11 4.007.135,30 

 = Netto-vastgestelde rechten 

 - Vastleggingen 

9.918.281,11 

7.806.110,47 

4.007.135,30 

2.432.613,02 

= BEGROTINGSRESULTAAT 2.112.170,64 1.574.522,28 

2. Netto-vastgestelde rechten 

- Aanrekeningen 

9.918.281,11 

7.745.568,18 

4.007.135,30 

1.758.151,35 
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= BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 2.172.712,93 2.248.983,95 

3. Vastleggingen 

 - Aanrekeningen 

7.806.110,47 

7.745.568,18 

2.432.613,02 

1.758.151,35 

= Over te dragen vastleggingen (Form.T) 60.542,29 674.461,67 

De resultatenrekening 

BATIG COURANT RESULTAAT 1.796.955,00 euro 

BATIG EXPLOITATIERESULTAAT 1.947.124,00 euro 

BATIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 1.424.568,00 euro 

De balans 
De balans op 31 december 2003 is sluitend met een totaal in ACTIVA en PASSIVA ten bedrage 
van 36.278.385,00 euro. 

 

BEGROTING 

 
   11   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2004 

De Raad, 

Overeenkomstig art. 9 van het KB dd. 02/08/1990, houdende de invoering van de 
nieuwe gemeentelijke boekhouding met ingang van 01/01/1995, werden de geraamde 
overschotten van de vorige dienstjaren vervangen door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken 
uit de dienstjaarrekening 2003 aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2003; 

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

BESLUIT: 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen 

artikel 1: De begrotingswijziging 1 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 

8.462.160,00 

 

148.901,00 

-39.463,61 

7.713.706,00 

2.112.170,64 

537.745,75 

0,00 

-748.454,00 

2.112.170,64 

388.844,75 

39.463,61 

Nieuwe uitkomst 8.571.597,39 10.363.622,39 1.792.025,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

3.327.625,00 

 

603.312,67 

-26.000,00 

3.327.625,00 

1.574.522,28 

39.347,00 

-1.036.556,61 

0,00 

1.574.522,28 

-563.965,67 

-1.010.556,61 

Nieuwe uitkomst 3.904.937,67 3.904.937,67 0,00 

 

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 
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volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West- 
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

HUISVESTING 

 
   12   Beheer van de inventaris leegstand en verkrotting 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 1996 en latere wijzigingen, inzonderheid afdeling 2 van hoofdstuk VIII, betreffende de 
heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing 
ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen ter uitvoering van 
het programmadecreet van 22 december 1995; 

Gelet op de beslissing van 28 oktober 2003 van de gemeenteraad houdende toetreding 
tot de Huisvestingsdienst Regio Izegem; 

Gelet op de beslissing van 19 december 2003 van het college van burgemeester en 
schepenen houdende allerhande beslissingen aangaande de Huisvestingsdienst Regio Izegem; 

Overwegende dat er naar gestreefd wordt om binnen het werkingsgebied van de 
Huisvestingsdienst regio Izegem te komen tot analoge regelingen inzake het huisvestingsbeleid; 

Overwegende dat de Huisvestingsdienst regio Izegem uitstekend uitgerust is om de 
inventaris leegstand en verkrotting te beheren; 

BESLUIT: met 15 stemmen ja en 6 onthoudingen 

artikel 1: De gemeente Ingelmunster wenst de inventaris leegstand en verkrotting met 
ingang van het dienstjaar 2004 zelf te beheren, conform de bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter 
bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. 

artikel 2: Overeenkomstig artikel 2, §2 van voornoemd besluit van 2 april 1996 zal de 
gemeente een schriftelijk verzoek indienen bij de Vlaamse minister bevoegd voor 
de huisvesting, met het oog op het afsluiten van een convenant tussen het 
ministerie van de Vlaamse gemeenschap en de gemeente Ingelmunster, als bijlage 
bij een daartoe opgemaakt ministerieel besluit. 

artikel 3: De gemeente Ingelmunster geeft de opdracht aan de Huisvestingsdienst Regio 
Izegem (Izegem, Ledegem, Ingelmunster en Oostrozebeke – vereniging volgens de 
wet van 8 juli 1976) om de inventaris leegstand en verkrotting te beheren. 

artikel 4: De gemeente Ingelmunster doet een beroep op de diensten van de afdeling 
Financiering Huisvestingsbeleid van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap 
voor de nodige logistieke ondersteuning, onder meer wat betreft het 
informaticatechnische gedeelte van het beheer van de inventaris. 

artikel 5: Deze beslissing wordt bij aangetekende brief bezorgd aan de afdeling Financiering 
Huisvestingsbeleid en aan de afdeling Budgettering, Accounting en Financieel 
Management van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. 

 

LEEFMILIEU 

 
   13   Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en milieu-
overtredingen tussen de politiezone MIDOW en de gemeente Ingelmunster - 
Goedkeuring 

De Raad, 

Gelet op het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2000-2004, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19 december 2000; 
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling” goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2002; gelet op artikel 
5.1.1.4 en de bepalingen van de Cluster “Hinder”; 

Gelet op het ontwerp van Samenwerkingsprotocol met de politiezone MIDOW in 
bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het Samenwerkingsprotocol over de behandeling van milieuklachten en milieu-
overtredingen tussen de politiezone MIDOW en de gemeente Ingelmunster wordt 
goedgekeurd. 

 

CULTUUR 

 
   14   Goedkeuring organiek reglement betreffende de gemeentelijke adviesraad voor 
cultuur 

De Raad, 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en 
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt; 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 55 tot 64; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van 
het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid; 

Gelet op de rondzendbrief van 17 december van de Afdeling Volksontwikkeling en 
Bibliotheekwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met administratieve toelichting 
bij het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid; 

Overwegende dat de statuten van de gemeentelijke culturele raad, zoals opgenomen 
in het huishoudelijk reglement, op bepaalde vlakken niet meer conform het decreet waren en aldus 
tot wijziging overgegaan moest worden; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke culturele raad van 3 en 13 mei 2004; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeentelijke adviesraad voor cultuur, hierna genoemd de cultuurraad, wordt 
erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 13 juli 
2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid 
volgens de voorwaarden bepaald in dit besluit. 

artikel 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de 
cultuurraad betrekken bij de voorbereiding, de opmaak, de uitvoering en de 
evaluatie van het gemeentelijk beleid inzake culturele aangelegenheden, vermeld in 
artikel 4, 1° tot en met 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, met uitzondering van het jeugdbeleid en de 
lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, bedoeld in artikel 4, 7° en 
9°, van genoemde wet van 8 augustus 1980, aangezien de gemeente hiervoor een 
afzonderlijk adviesorgaan heeft opgericht. 
De cultuurraad heeft het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, 
waarvan hij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn, advies uit te brengen 
aan de gemeenteraad of aan het college van burgemeester en schepenen. 

artikel 3: De cultuurraad kan bovendien initiatieven nemen met betrekking tot: 
1° het verzamelen van informatie en documentatie over het cultureel leven en 

over de culturele behoeften; 
2° het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking 

tussen de betrokken culturele verenigingen, organisaties en instellingen; 
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3° het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking over de opbouw van 
het gemeentelijk beleid in de betrokken beleidsdomeinen; 

4° het bevorderen van de deelname van de ruime bevolking, inzonderheid van 
groepen in achterstandsituaties, aan het cultureel werk; 

5° het mogelijk maken of het zelf nemen van op de behoeften afgestemde 
initiatieven in de culturele sector. 

artikel 4: Om de adviesfunctie van de cultuurraad mogelijk te maken, zal het 
gemeentebestuur aan de adviesraad de agenda van de gemeenteraad ter 
beschikking stellen. 

artikel 5: Wanneer het gemeentebestuur aan de cultuurraad advies vraagt, zal het bij de 
adviesaanvraag alle nodige informatie voegen. 
Tevens hebben de leden van de cultuurraad het recht om inzage te nemen in alle 
documenten en dossiers die betrekking hebben op de adviesaanvraag, tenzij er 
wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de 
gemeentesecretaris. 
Wanneer de cultuurraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij 
steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat 
deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn. De 
schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de cultuurraad zullen binnen de tien 
dagen beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, 
ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mede te delen. 

artikel 6: Het gemeentebestuur zal de vragen om advies aan de cultuurraad steeds 
schriftelijk stellen, met: 
1° een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 
2° de opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de 

cultuurraad moet rekening houden; 
3° de opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het 

gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur zal de cultuurraad voor het uitbrengen van zijn advies ten 
minste een termijn van zes weken geven te rekenen vanaf de datum van ontvangst 
van de adviesaanvraag. Slechts om buitengewone redenen en omwille van 
hoogdringendheid, kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In 
onderlinge afspraak tussen de cultuurraad en het gemeentebestuur kan de termijn 
voor advies ook worden verlengd. 

artikel 7: De cultuurraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het 
gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van: 
1° de wijze waarop het advies tot stand is gekomen met een duidelijke opgave 

van welke betrokkenen op welke manier werden geraadpleegd; 
2° de motivering die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; 
3° een duidelijke weergave van het standpunt van de cultuurraad, met 

vermelding van afwijkende meningen of van minderheidsstandpunten. 

De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het dossier dat wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of 
de hogere overheid. 

artikel 8: Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de 
datum van ontvangst van het advies van de cultuurraad een schriftelijk en 
gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de cultuurraad. 
Indien de verdere behandeling van het dossier een langere tijd vergt, zal het 
gemeentebestuur binnen de zes weken een antwoord bezorgen met melding van de 
procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum dat 
een definitief antwoord zal bezorgd worden. 
Het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad moeten bij het 
nemen van hun beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen van 
de cultuurraad uitdrukkelijk motiveren. 

artikel 9: Het gemeentebestuur zal de cultuurraad ondersteunen door: 
1° op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de 

werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal 
gebeuren door het college van burgemeester en schepenen. 
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2° administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te 
voorzien, alsook door een ambtenaar ter beschikking te stellen ter 
ondersteuning van de cultuurraad. 

De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en 
schepenen in overleg met de cultuurraad. 

De gemeentelijke ambtenaar bevoegd voor culturele aangelegenheden wordt altijd 
uitgenodigd de vergaderingen van de cultuurraad bij te wonen. 

artikel 10: De cultuurraad ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico's 
"Burgerlijke Aansprakelijkheid", "Rechtsbijstand" en "Lichamelijke Ongevallen", zal 
het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en de 
medewerkers van de cultuurraad. 

artikel 11: De cultuurraad zal een huishoudelijk reglement met betrekking tot zijn 
samenstelling en werking ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. 
Dit huishoudelijk reglement zal ten minste de volgende aangelegenheden, in 
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 waarbij de 
bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt en 
van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid, regelen: 
1° de samenstelling van de cultuurraad, met inbegrip van de aanduiding van de 

stemgerechtigde leden en waarnemers; 
2° de wijze waarop de leden van het college van burgemeester en schepenen met 

raadgevende stem bij de werkzaamheden van de adviesraad kunnen betrokken 
worden; 

3° het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden en de 
waarnemers van de cultuurraad; 

4° de openbaarheid van de vergaderingen en van de documenten van de 
cultuurraad; 

5° de samenstelling van het bestuur en de eventuele onderafdelingen van de 
cultuurraad; 

6° de organisatie en de interne werking van de cultuurraad; 
7° de wijze van toezicht over de financiële middelen van de cultuurraad. 

artikel 12: Dit gemeenteraadsbesluit, alsook het gemeenteraadsbesluit ter goedkeuring van 
het huishoudelijk reglement van de cultuurraad, worden ter kennisgeving 
meegedeeld aan de diensten van het provinciebestuur en van de Vlaamse regering. 

artikel 13: Alle bestaande statuten, huishoudelijke reglementen en gelijksoortige documenten 
die de opdracht, de samenstelling en de werking van de cultuurraad regelen, 
worden opgeheven. 

 
   15   Bekrachtiging van het reglement van inwendige orde betreffende de gemeentelijke 
adviesraad voor cultuur 

De Raad, 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en 
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt; 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 55 tot 64; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van 
het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid; 

Gelet op de rondzendbrief van 17 december van de Afdeling Volksontwikkeling en 
Bibliotheekwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met administratieve toelichting 
bij het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2004 houdende goedkeuring 
van het organiek reglement betreffende de gemeentelijke adviesraad voor cultuur; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeentelijke culturele raad van het reglement van 
inwendige orde op 3 en 13 mei 2004; 
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BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het reglement van inwendige orde, toegevoegd in bijlage, wordt bekrachtigd. 

artikel 2: Dit gemeenteraadsbesluit wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de diensten van 
het provinciebestuur en van de Vlaamse regering. 

 

JEUGD 

 
   16   Goedkeuring jaarplan 2004 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de 
decreten van 22 november 1995, 20 december 1996 en 12 mei 1998; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1998 tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 9 
juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid; 

Gelet op de goedkeuring van het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 door de 
gemeenteraad in zitting van 16 april 2002; 

Overwegende dat de beleidsopties geformuleerd in het jeugdwerkbeleidsplan ieder jaar 
geconcretiseerd dienen te worden in een jaarplan; 

Overwegende dat het jaarplan een opgave van de begrotingsposten van de 
gemeentelijke begroting moet bevatten die aangewend worden voor de uitvoering van dit jaarplan 
(financieel luik) en een inhoudelijk luik; 

Gelet op het ontwerp jaarplan 2004 in bijlage; 

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 28 mei 2004 betreffende het 
ontwerp van jaarplan in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het jaarplan 2004 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. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

 
p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 
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De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 
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