
 

Zitting Gemeenteraad van 21 september 2004 

 
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, 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 lijkbezoring, aangenomen door 
de gemeenteraad op datum van 4 december 2001, meer bepaald op de artikels 46,104 en 108; 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een grafconcessie, ingediend door respectief: 
1. Paula Snauwaert, Bruggestraat 211 te Ingelmunster 
2. Adrienne Lannoo, Gentstrtaat 106 te Ingelmunster 
3. J. Magmus – Desmedt, Karel Nerinckxlaan 29 te 1500 Halle 
4. Raïs Tanghe, Kortrijkstraat 103 te Ingelmunster 
5. Marie-Christine Van Biervliet, Oudstrijdersstraat 9 te Ingelmunster 
6. Omer Lannoo, Oostrozebekestraat 73 te Ingelmunster 
7. Oscar Vankeirsbilck, Meulebekestraat 42 te Ingelmunster 
8. Denise Lainez, Lammekensknokstraat 13 te Ingelmunster 
9. Lucrèce Demasure, Kanaalstraat 7 te Ingelmunster 

Een concessie met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als 
begunstigde, respectief: 
1. blok 84 rij 2 lot 1, 20 jaar, 200 €, begunstigde Maurice Vanquaethem 
2. blok 84 rij 2 lot 2, 20 jaar, 200 €, begunstigde Jozef Vanlerberghe 
3. blok 40 lot 471, 20 jaar, 200 €, begunstigde Maria Delaere 
4. blok G lot 164, 20 jaar, 200 €, begunstigde Paula Masscho 
5. blok 45 lot 581, 20 jaar, 200 €, begunstigde Albert Van Biervliet 
6. blok 94 rij 2 lot 6, 30 jaar, 450 €, begunstigde Willy Lannoo 
7. blok 94 rij 2 lot 7, 30 jaar, 450 €, begunstigde Elisa Verscheure 
8. blok 94 rij 2 lot 8, 30 jaar, 450 €, begunstigde Frans Callewaert 
9. blok 94 rij 2 lot 9, 30 jaar, 450 €, begunstigde Roger Depla 

Gezien de aanvraag tot het bekomen van een nisconcessie, ingediend door respectief: 
1. Bérénice Vandezande – Herreman, Gentstraat 24 te Ingelmunster 
2. Ernest Defour, Bonestraat 17 te 8760 Meulebeke 
3. Marc Carrein, Weggevoerdenstraat 1 te Ingelmunster 
4. Annie Van Balberghe, Gravinnestraat 5 te Ingelmunster 
5. Maria Vanneste, Kortrijkstraat 61 te Ingelmunster 
6. Paula Vanhaezebrouck, Weggevoerdenstraat 12 te Ingelmunster 
7. Albert Van Coillie, Bollewerpstraat 49 te Ingelmunster 
8. Daniël Tijvaert, Nijverheidsstraat 13 te 8780 Oostrozebeke 



Vervolg zitting van 21 september 2004 

Een concessie met betrekking tot een cel in het columbarium, met ligging, duur, prijs en 
als begunstigde, respectief: 
1. blok B lot 59, 20 jaar, 200 €, begunstigde Gabriëlla Windels 
2. blok C lot 44, 30 jaar, 450 €, begunstigde Godelieve Vermaut 
3. blok C lot 48, 30 jaar, 450 €, begunstigde Leon Carrein 
4. blok C lot 43, 30 jaar, 450 €, begunstigde Antoon Devaere 
5. blok C lot 47, 30 jaar, 450 €, begunstigde Gerard Vansteenkiste 
6. blok C lot 51, 30 jaar, 450 €, begunstigde Remi Pollie 
7. blok C lot 46, 30 jaar, 450 €, begunstigde Suzanna Tuytens 
8. blok C lot 45, 30 jaar, 450 €, begunstigde Huguette Vanneste  

Gezien er geen reden is om de toekenning van de aangevraagde graf/nisconcessies te 
weigeren 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Er wordt een grafconcessie toegekend aan respectief: 

1. Paula Snauwaert, Bruggestraat 211 te Ingelmunster 
2. Adrienne Lannoo, Gentstraat 106 te Ingelmunster 
3. J. Magmus – Desmedt, Karel Nerinckxstraat 29 te 1500 Halle 
4. Raïs Tanghe, Kortrijkstraat 103 te Ingelmunster 
5. Marie-Christine Van Biervliet, Oudstrijdersstraat, 9 te Ingelmunster 
6. Omer Lannoo, Oostrozebekestraat 7. te Ingelmunster 
7. Oscar Vankeirsbilck, Meulebekestraat 42 te Ingelmunster 
8. Denise Lainez, Lammekensknokstraat 13 te Ingelmunster 
9. Lucrèce Demasure, Kanaalstraat 7 te Ingelmunster 

Met betrekking tot een grondperceel, met ligging, duur, prijs en als begunstigde van deze 
concessie, respectief: 
1. blok 84 rij 2 lot 1, 20 jaar, 200 €, begunstigde Maurice Vanquaethem 
2. blok 84 rij 2 lot 2, 20 jaar, 200 €, begunstigde Jozef Vanlerberghe 
3. blok 40 lot 471, 20 jaar, 200 €, begunstigde Maria Delaere 
4. blok G lot 164, 20 jaar, 200 €, begunstigde Paula Masscho 
5. blok 45 lot 581, 20 jaar, 200 €, begunstigde Albert Van Biervliet 
6. blok 94 rij 2 lot 6, 30 jaar, 450 €, begunstigde Willy Lannoo 
7. blok 94 rij 2 lot 7, 30 jaar, 450 €, begunstigde Elisa Verscheure 
8. blok 94 rij 2 lot 8, 30 jaar, 450 €, begunstigde Frans Callewaert 
9. blok 94 rij 2 lot 9, 30 jaar, 450 €, begunstigde Roger Depla 
 
Er wordt een nisconcessie toegekend aan respectief: 
1. Bérénice Vandezande – Herreman, Gentstraat 24 te Ingelmunster 
2. Ernest Defour, Bonestraat 17 te 8760 Meulebeke 
3. Marc Carrein, Weggevoerdenstraat 1 te Ingelmunster 
4. Annie Van Balberghe, Gravinnestraat 5 te Ingelmunster 
5. Maria Vanneste, Kortrijkstraat 61 te Ingelmunster 
6. Paula Vanhaezebrouck, Weggevoerdenstraat 24 te Ingelmunster 
7. Albert Van Coillie, Bollewerpstraat 49 te Ingelmunster 
8. Daniël Tijvaert, Nijverheidsstraat 13 te 8780 Oostrozebeke 
 
Met betrekking tot een cel in het columbarium, met ligging, duur, prijs en met als begunstigde van 
deze concessie, respectief: 
1. blok B lot 59, 20 jaar, 200 €, begunstigde Gabriëlla Windels 
2. blok C lot 44, 30 jaar, 450 €, begunstigde Godelieve Vermaut 
3. blok C lot 48, 30 jaar, 450 €, begunstigde Leon Carrein 
4. blok C lot 43, 30 jaar, 450 €, begunstigde Antoon Devaere 
5. blok C lot 47, 30 jaar, 450 €, begunstigde Gerard Vansteenkiste 
6. blok C lot 51, 30 jaar, 450 €, begunstigde Remi Pollie 
7. blok C lot 46, 30 jaar, 450 €, begunstigde Suzanna Tuytens 
8. blok C lot 45, 30 jaar, 450 €, begunstigde Huguette Vanneste 

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

 
    2   Advies begroting 2005 van de kerkfabriek O. L. Vrouw 

De Raad, 

Gelet op de begroting van de Kerkfabriek O. L. Vrouw te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2005, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 4 juli 2004; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld: 

Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 41.414,32 
Buitengewone dienst: 12.672,20 
Totaal: 54.086,52 

Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 9.550,00 
Gewone dienst: 42.036,52 
Buitengewone dienst: 2.500,00 
Totaal: 54.086,52 

SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de begroting 2005 van de Kerkfabriek O. L. 
Vrouw. 

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. 

 
    3   Advies begroting 2005 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 

Gelet op de begroting van de Kerkfabriek St. Amand te Ingelmunster voor het 
dienstjaar 2005, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 6 juli 2004; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld: 

Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 62.817,01 
Buitengewone dienst: 23.187,08 
Totaal: 86.004,09 

Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 12.415,00 
Gewone dienst: 70.735,09 
Buitengewone dienst: 2.854,00 
Totaal: 86.004,09 

SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig 



Vervolg zitting van 21 september 2004 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de begroting 2005 van de Kerkfabriek St. 
Amand. 

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

 

TIJDELIJKE VERKEERSREGLEMENTEN 

 
    4   Bekrachtiging besluit van de heer Burgemeester dd. 23 juni 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het 
jaarlijks feestweekend op de "Kleine Vierbunderwijk”  

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 23 juni 2004 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op 20, 21 en 22 augustus 2004 naar aanleiding van het 
jaarlijks feestweekend op de “Kleine Vierbunderwijk”; 

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. 23 juni 2004 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op 20, 21 en 22 augustus 2004 naar aanleiding van 
het jaarlijks feestweekend op de “Kleine Vierbunderwijk”, 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   Bekrachtiging Besluit van de heer Burgemeester dd. 8 juli 2004 houdende 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 16 juli 2004 
n.a.v. de wielerwedstrijd op open omloop te Ingelmunster 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 8 juli 2004 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op vrijdag 16 juli 2004 n.a.v. de wielerwedstrijd op open 
omloop te Ingelmunster; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de Burgemeester dd. 8 juli 2004 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op vrijdag 16 juli 2004 n.a.v. de wielerwedstrijd op 
open omloop te Ingelmunster, 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. 

 
    6   Bekrachtiging Besluit van de heer Burgemeester dd. 8 juli 2004 houdende het 
vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op vrijdag 10 september 
2004 n.a.v. de stratenloop ingericht door de Aviflora 

De Raad, 
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Gelet op het besluit van de heer Burgemeester dd. 8 juli 2004 waarbij een tijdelijk 
verkeersreglement werd vastgesteld op vrijdag 10 september 2004 n.a.v. de stratenloop ingericht 
door de Aviflora; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de heer Burgemeester dd. 8 juli 2004 houdende het tijdelijk 
verkeersreglement vastgesteld op vrijdag 10 september 2004 n.a.v. de stratenloop 
ingericht door de Aviflora, 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. 

 
    7   Bekrachtiging Besluit van de heer dienstdoende Burgemeester dd. 22 juli 2004 
houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
zaterdag 24 juli 2004 n.a.v. de KLJ fuif FARm WEST 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de heer Dienstdoende Burgemeester dd. 22 juli 2004 waarbij 
een tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 24 juli 2004 n.a.v. de KLJ fuif FARm 
WEST; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de heer Dienstdoende Burgemeester dd. 22 juli 2004 houdende het 
tijdelijk verkeersreglement vastgesteld op zaterdag 24 juli 2004 n.a.v. de KLJ fuif 
FARm WEST, 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. 

 
    8   Bekrachtiging besluit van de heer dienstdoende Burgemeester dd. 4 augustus 2004 
houdende het vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 
zaterdag 7 augustus 2004 en zondag 8 augustus 2004 n.a.v. de Mennefeesten in de 
Zwanestraat 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de  heer dienstdoende Burgemeester dd. 4 augustus 2004 
waarbij een tijdelijk verkeersreglement werd vastgesteld op zaterdag 7 augustus 2004 en zondag 8 
augustus 2004 n.a.v. de Mennefeesten in de Zwanestraat; 

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

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het besluit van de heer dienstdoende Burgemeester dd. 4 augustus 2004 houdende 
het tijdelijk verkeersreglement vastgesteld op zaterdag 7 augustus 2004 en zondag 
8 augustus 2004 n.a.v. de Mennefeesten, 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 
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Kortrijk en bij de Politierechtbank te Izegem, alsook aan de heer Zonechef van de 
politiezone Midow. 

 
    9   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zaterdag 25 
september 2004 n.a.v. de jaarlijkse kermis 

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 25 september 2004 de jaarlijkse kermis wordt 
georganiseerd 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; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers 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: 13 stemmen ja en 7 onthoudingen 

artikel 1: Op zaterdag 25 september 2004 vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. In de hierna vermelde straten zal alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, 
verboden zijn: 
* Gravinnestraat: volledig. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 
 
2. In dezelfde straten zoals vermeld onder 1. zal er een stilstaan- en parkeerverbod 
gelden vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Dit verbod zal aangeduid worden door het plaatsen van verkeersborden E3 met als 
onderbord “op zaterdag 25/09/2004 vanaf 14.00 uur tot 22.00 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 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. 
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   10   Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op zondag 26 
september 2004 n.a.v. de jaarlijkse kermis en de kontrabasfeesten 

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 26 september 2004 de jaarlijkse kermis en de 
Kontrabasfeesten worden georganiseerd 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 worden; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze manifestatie bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de toeschouwers 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: met 13 stemmen ja en 7 onthoudingen 

artikel 1: Op zondag 26 september 2004 vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. In de hierna vermelde straten zal alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, 
verboden zijn: 
* Gravinnestraat: volledig. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 
 
2. In dezelfde straten zoals vermeld onder 1. zal er een stilstaan- en parkeerverbod 
gelden vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur. 
 
Dit verbod zal aangeduid worden door het plaatsen van verkeersborden E3 met als 
onderbord “op zondag 26/09/2004 vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur”. 

artikel 2: Op zondag 26 september 2004 vanaf 11.00 uur tot 22.00 uur zal volgende 
verkeersregeling van toepassing zijn: 
 
1. In de hierna vermelde straten zal alle verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, 
verboden zijn: 
* Bruggestraat: vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat tot aan de G. 
Gezellestraat. 
 
Deze verbodsbepalingen zullen ter kennis gebracht worden door plaatsing van 
nadarbarelen met verkeersborden C3. 
 
2. In dezelfde straten zoals vermeld onder 1. zal er een stilstaan- en parkeerverbod 
gelden vanaf 11.00 uur tot 22.00 uur. 
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Dit verbod zal aangeduid worden door het plaatsen van verkeersborden E3 met als 
onderbord “op zondag 26/09/2004 vanaf 11.00 uur tot 22.00 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. 

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 Heer 
Korpschef van de Lokale Politie Midow. 

 

BRANDWEER 

 
   11   Advies met betrekking tot het te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 
korps inzake brandbeveiliging – dienstjaar 2000 – gemeenterekeningen 1999 

De Raad, 

Gelet op de brief van 27 augustus 2004 in verband met de brandbeveiliging – te 
ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps – dienstjaar 2000 – gemeenterekeningen 1999 
van de Federale Dienst Openbare Hulpverlening; 

Gelet op de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 oktober 1977 tot 
vaststelling van de normen voor het bepalen van de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage bedoeld in 
artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 

Overwegende dat de kosten voor de gemeente 5.927.085,- BEF bedroegen, voor wat 
de rekeningen betreft van het jaar 1999; 

Overwegende dat de gemeente 921.182,- BEF als vergoeding moet betalen aan de Y-
centra; 

Overwegende dat 2.098.776,- BEF als toelage aan de gemeente wordt betaald door de 
gemeenten zonder korps, verminderd met het bedrag te betalen door de Z-korpsen; bijgevolg 
bedraagt de totale toelage 1.987.594,- BEF of 49.271,17 euro; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen wat betreft het aandeel dat het Z-centrum 
Ingelmunster ontvangt voor het dienstjaar 2000 - gemeenterekening 1999 - inzake 
brandbeveiliging - te ontvangen aandeel van de gemeente zonder korps, hetzij 
1.987.594,- BEF of 49.271,17 euro. 

artikel 2: Afschrift van onderhavige beslissing zal in drievoud ter kennisgeving aan de heer 
Gouverneur der Provincie worden overgemaakt. 

 

FINANCIËN 

 
   12   Goedkeuring kasverslag gemeenteontvanger tweede kwartaal 2004 

De Raad, 

Gelet op het proces-verbaal van het kasverslag van de heer Jean-Pierre Vroman, 
Gemeenteontvanger, per 30 augustus 2004, met kastoestand als volgt: 

  Debet Credit 
 Financiële rekeningen   

55001 Dexia - rekening-courant 499.484,39  

55006 Dexia - rek. KO op leningen 732.550,78  

55018 Dexia - rek. toelagen en leningsgelden 262.175,35  

55201 Fortis - zichtrekening 7.539,51  
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55300 Beleggingen 3.000.000,00  

55600 De Post 5.344,45  

55700 Kas ontvanger 703,57  

 TOTAAL 4.507.798,05  

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Na voorlezing, het hierboven vermeld kasverslag 2de kwartaal 2004 van de heer 
Gemeenteontvanger, per 30 augustus 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. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
   13   Beslissing tot het verkopen van twee loten restgrond, gelegen langs de Heirweg-
Zuid 

De Raad, 

Gelet op art. 93 en art. 117, eerste lid van de NGW; 

Overwegende dat na uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken in de Heirweg-
Zuid er een perceel restgrond bleef dat geen openbaar nut heeft; 

Gezien de interesse van de heer Windels en de heer Belkalem om bedoeld perceel aan 
te kopen, mede door de verkoop van aanliggende percelen grond van de NMBS aan betrokkenen; 

Gezien het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Lieven Huysman, landmeter te 
Ingelmunster, op 08/09/2003; 

Gezien het ontwerp van akte van verkoop van een onroerend goed, opgemaakt door 
het Comité van Aankoop te Kortrijk; 

Overwegende dat de financiële middelen uit de verkoop ten bate zullen komen van de 
algemene begroting; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het ontwerp van akte en de verkoop 
van volgende percelen restgrond, gelegen langs de Heirweg-Zuid aan de 
hiernavermelde personen, tegen de hiernavermelde prijs: 

Lot Oppervlakte Kad. Geg. 

Sectie D 

Koper Prijs 

A 01 a 77 ca zonder nummer echtgenoten Belkalem-
Vandekerckhove L 

1.062,00 € 

B 00 a 23 ca zonder nummer echtgenoten Windels-
Fierens K 

138,00 € 

artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt 
aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen binnen de 20 dagen. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 

 
   14   Bekrachtigingsbeslissing betreffende advies gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Lendelede, gegeven door College van Burgemeester en Schepenen dd. 06/08/2004 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28/9/1999, 22/12/1999, 26/4/2000, 8/12/2000, 
13/7/2001, 1/3/2002, 8/3/2002, 19/7/2002, 28/2/2003, 4/6/2003, 21/11/2003 en 7/5/2004, 
inzonderheid artikel 33, § 5 

Overwegende dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de 
gemeente Lendelede, voorlopig werd aanvaard in zitting van de gemeenteraad van Lendelede op 
datum van 22 april 2004; 

Overwegende dat het ontwerp aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen 
gedurende de periode van 23 mei 2004 tot en met 20 augustus 2004; 

Overwegende dat het toekomstbeeld voor Lendelede als volgt wordt geformuleerd: 

“De globale gemeentelijke visie bestaat erin dat de autonomie van de gemeente moet 
ondersteund en bevestigd worden. Lendelede wil immers niet opgeslokt worden door de 
omliggende stedelijke gebieden van Roeselare, Izegem en Kortrijk. Opdat dit niet zou gebeuren, is 
het belangrijk dat Lendelede een zelfstandige entiteit blijft, met een eigen voorzieningenniveau, 
een eigen economische structuur en een eigen sociaal en cultureel leven. Bovendien zal Lendelede 
een aangename plattelandsgemeente moeten blijven, waar mensen graag wonen, met een 
optimale leefkwaliteit voor de inwoners. 

De gemeente wil voor alles een kleinschalige gemeente blijven, waarbij de open 
ruimte en de natuur ondersteund en gestructureerd worden, zonder uit het oog te verliezen dat 
Lendelede deel uitmaakt van een groter geheel, en daar ook zijn rol wil blijven in spelen. 

De gemeentelijke toekomstvisie kan metaforisch samengevat worden als volgt: 

"LENDELEDE ALS EEN AUTONOME LEEFGEMEENSCHAP IN HET BUITENGEBIED, GEËNT 
OP BOVENGEMEENTELIJKE STRUCTUREN." 

Gelet dat bezwaren en opmerkingen voor 20 augustus 2004 moeten overgemaakt 
worden aan de GECORO van de gemeente Lendelede; 

Overwegende dat het schrijven van de gemeente Lendelede ons pas op 12 juli 2004 
heeft bereikt, dat de eerstvolgende gemeenteraad pas op 21 september plaats vindt. Dat het 
College van Burgemeester en Schepenen een advies heeft verleend teneinde toch aan de 
adviesvraag te voldoen; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 6 
augustus 2004 een gunstig advies heeft uitgebracht omtrent het gemeentelijk ruimtelijke 
structuurplan Lendelede; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 6 
augustus 2004 tot het verlenen van een gunstig advies betreffende het ontwerp 
van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lendelede, te bekrachtigen. 

 
   15   Advies gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Harelbeke 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28/9/1999, 22/12/1999, 26/4/2000, 8/12/2000, 
13/7/2001, 1/3/2002, 8/3/2002, 19/7/2002, 28/2/2003, 4/6/2003, 21/11/2003 en 7/5/2004, 
inzonderheid artikel 33, § 5 

Overwegende dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de 
gemeente Harelbeke, voorlopig werd aanvaard in zitting van de gemeenteraad van Harelbeke op 
datum van 21 juni 2004; 
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Overwegende dat het ontwerp aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen 
gedurende de periode van 1 juli 2004 tot en met 28 september 2004; 

Gelet dat bezwaren en opmerkingen voor 28 september 2004 moeten overgemaakt 
worden aan de GECORO van de gemeente Harelbeke; 

Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Overwegende dat het toekomstbeeld voor Harelbeke als volgt wordt geformuleerd: 
“Harelbeke: een stad binnen de verstedelijkte Leieband, waar wonen, werken en ontspannen 
dynamisch samengaan, binnen een evenwichtig gedifferentieerd landschap.” 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies te verlenen aan het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van de gemeente Harelbeke. 

artikel 2: Een afschrift van dit advies wordt overgemaakt aan de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening van de gemeente Harelbeke. 

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

 

STEDENBOUW 

 
   16   Goedkeuring uitrustingswerken verkaveling Deruyter Geert en Rik 

De Raad, 

Gelet op het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2000, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2000, inzonderheid artikel 
133; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, 
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2000 inzonderheid 
artikel 10; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19; 

Gelet op het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning voor de technische 
werken ingediend samen met de verkavelingsaanvraag op 22 april 2004; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 29.04.2004 tot 
31.05.2004; 

Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en omgevingswerken) voor de aan te 
leggen verkaveling Deruyter Geert en Rik p/a O.L.Vrouwstraat 57 te 8770 
Ingelmunster worden 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. 

 
   17   Goedkeuring uitrustingswerken (wegen-, riolerings-, en infrastructuurwerken) 
verkaveling Immotel NV 

De Raad, 
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Gelet op het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2000, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2000, inzonderheid artikel 
133; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, 
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 8 maart 2000 inzonderheid 
artikel 10; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de 
openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2004 betreffende de 
principebeslissing tot verkoop en volmacht tot opname in verkavelingsaanvraag van eigendom in 
Oliekouterstraat, kadastraal bekend Sectie A nr. 690 d; 

Gelet op het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning voor de technische 
werken ingediend samen met de verkavelingsaanvraag op 23 juli 2004; 

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 02.08.2004 tot 
01.09.2004; 

Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; 

Gelet op het voorgestelde tracé der wegen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De uitrustingswerken (wegen, riolerings-, en infrastructuurwerken) voor de aan te 
leggen verkaveling Immotel NV worden 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. 

artikel 3: Dit besluit wordt samen met de verkavelingsaanvraag verstuurd aan de 
gemachtigde ambtenaar overeenkomstig de bepalingen in het Koninklijk besluit van 
6 februari 1971 betreffende de behandeling en de openbaarmaking van de 
verkavelingsaanvragen, inzonderheid artikel 19. 

 

AANSTELLEN ONTWERPER 

 
   18   Bouwen tekenacademie – goedkeuring wijze van gunnen en contract architect 

De Raad, 

Overwegende dat de bouw van een nieuwe tekenacademie noodzakelijk geworden is; 

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

Gelet op het modelcontract, uitgegeven door de Orde van Architecten van West-
Vlaanderen, waarin gebruikelijke ereloontarieven vastgesteld zijn; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, latere wijzigingen en de 
uitvoeringsbesluiten op deze wet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De opdracht tot het opstellen van het ontwerp voor de bouw van een nieuwe 
tekenacademie, wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
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artikel 2: Het modelcontract, uitgegeven door de Orde van Architecten van West-Vlaanderen, 
toegevoegd als bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd 

 

ONDERWIJS 

 
   19   Goedkeuring lestijdenpakket voor het schooljaar 2004-2005 voor de 
Gemeentelijke Lagere School en de Gemeentelijke BLO-school 

De Raad, 

Gezien het koninklijk besluit van 30 augustus 1984 houdende organisatie van het 
gewoon kleuter- en lager onderwijs, op basis van een lestijdenpakket; 

Overwegende dat de vaststelling van dit lestijdenpakket gebeurt conform het besluit 
van de Vlaamse Executieve, betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs 
op basis van een lestijdenpakket, dd. 12 juni 1991, zoals gewijzigd; 

Gezien het proces-verbaal van overleg van de Participatieraad dd. 14/06/2004; 

Gezien het protocol dd. 7/09/2004 van het Afzonderlijke Bijzonder Comité Onderwijs; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden, inzonderheid artikel 9; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De berekening van het lestijdenpakket en de aanwending ervan voor de 
gemeentelijke lagere school als volgt goed te keuren: 
 
Aantal uren volgens de schalen 201 lestijden 
Af te nemen voor directie  -8 lestijden 
TOTAAL    193 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- vast benoemde titularissen  183 lestijden 
- resterende lestijden   0 lestijden 
TOTAAL    183 lestijden 
 
Aan te vullen met: 
- RKG     16 lestijden 
- directieambt    8 lestijden 
- beleidsondersteuning   12 lestijden 
- GOK     7 lestijden 
- Zorgbeleid    10/36 lestijden 
- ICT-coördinator   3/36 lestijden 
- administratief medewerker  20/36 lestijden 

artikel 2: De berekening van het lestijdenpakket en de verdeling ervan voor de 
gemeentelijke BLO-school als volgt goed te keuren: 
 
A. BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL 
 
Aantal uren volgens de schalen 152 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- directieambt    4 lestijden 
- meest gevolgde cursus RKGD  8 lestijden 
- vast benoemde titularissen ASV 134 lestijden 
- lestijden BLM ASV spec. LO  6 lestijden 
- resterende lestijden ASV  0 lestijden 
TOTAAL    152 lestijden 
 
B. PARAMEDISCH, MEDISCH, SOCIAAL, PSYCHOLOGISCH EN ORTHOPEDAGOGISCH 
PERSONEEL 
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Aantal uren volgens de richtgetallen:  52 lestijden 
 
Verdeling lestijden: 
- vaste lestijden logo   30 lestijden 
- vaste lestijden kiné   18 lestijden 
- tijdelijke lestijden kiné  4 lestijden 
TOTAAL    52 lestijden 
 
C. BUITEN HET GEWONE PAKKET 
 
- administratief medewerker  13/36 lestijden 
- ICT-coördinator   1/36 lestijden 
- beleidsondersteuning   5 lestijden 
- directievervanging   4 lestijden 

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

 
   20   Vaststelling lokale verlofdagen voor het schooljaar 2004-2005 voor de 
Gemeentelijke Lagere School en de Gemeentelijke BLO-school 

De Raad, 

Overwegende dat voor het schooljaar 2004-2005 twee lokale verlofdagen dienen 
vastgesteld te worden voor de gemeentelijke scholen; 

Gezien het proces-verbaal van overleg van de Participatieraad dd. 14/06/2004; 

Gezien het protocol dd. 7/09/2004 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité Onderwijs; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden, inzonderheid artikel 9; 

Overwegende dat de onderhandelingen als beëindigd mogen beschouwd worden; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De verlofdagen voor het schooljaar 2004-2005 voor de Gemeentelijke Lagere 
School en de Gemeentelijke BLO-school worden vastgesteld op 
- vrijdag 12 november 2004 
- maandag 2 mei 2005 

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

 
   21   Goedkeuring schoolreglement Buitengewoon Lager onderwijs “De Zon”  

De Raad, 

Gelet op het feit dat het noodzakelijk is een schoolreglement voor het Buitengewoon 
Lager onderwijs “De Zon” op te stellen; 

Overwegende dat alle vorige reglementen opgeheven worden; 

Gelet op de wet van 19/12/1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden, van haar personeel; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het schoolreglement van het Buitengewoon Lager Onderwijs “De Zon”, in bijlage 
intergraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit binnen de dertig dagen op te sturen aan de Heer 
Gouverneur, samen met de bijlagen. 
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   22   Goedkeuring schoolreglement Gemeentelijke Lagere School “De Wingerd”  

De Raad, 

Gelet op het feit dat her noodzakelijk is een schoolreglement voor de Gemeentelijke 
Lagere school “De Wingerd” op te stellen; 

Overwegende dat alle vorige reglementen opgeheven worden; 

Gelet op de wet van 19/12/1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden, van haar personeel; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het schoolreglement van het Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, in bijlage 
integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit binnen de dertig dagen op te sturen aan de Heer 
Gouverneur, samen met de bijlagen. 

 
   23   Goedkeuring pedagogisch project Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”  

De Raad, 

Gelet op het feit dat het noodzakelijk is een pedagogisch project op te stellen voor de 
Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”; 

Overwegende dat alle vorige pedagogische projecten opgeheven worden; 

Gelet op de wet van 19/12/1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden, van haar personeel; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het pedagogisch project van de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, in 
bijlage integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit binnen de dertig dagen op te sturen aan de Heer 
Gouverneur, samen met de bijlagen. 

 
   24   Goedkeuring pedagogisch project Gemeentelijke school voor Buitengewoon 
Onderwijs “De Zon”  

De Raad, 

Gelet op het feit dat het noodzakelijk is een pedagogisch  project op te stellen voor de 
Gemeentelijke school voor Buitengewoon onderwijs “De Zon”; 

Overwegende dat alle vorige pedagogische projecten opgeheven worden; 

Gelet op de wet van 19/12/1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden, van haar personeel; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het pedagogisch project van de Gemeentelijke school voor Buitengewoon onderwijs 
“De Zon”, in bijlage integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt 
goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit binnen de dertig dagen op te sturen aan de Heer 
Gouverneur, samen met de bijlagen. 

 
   25   Goedkeuring arbeidsreglement voor de Gemeentelijke school voor Buitengewoon 
lager onderwijs “De Zon” en de gemeentelijke Lagere school” De Wingerd”  

De Raad, 
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Gelet op het feit dat het noodzakelijk is een arbeidsreglement op te stellen voor de 
personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementering; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot 
instelling van de arbeidsreglementering; 

Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de 
verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of –verhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 19/12/1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden, van haar personeel; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het arbeidsreglement voor de personeelsleden van het Gemeentelijk 
Basisonderwijs, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit binnen de dertig dagen op te sturen aan de Heer 
Gouverneur, samen met de bijlagen. 

 
   26   Goedkeuring huishoudelijk reglement Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het noodzakelijk is een huishoudelijk reglement op te stellen voor 
de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”; 

Overwegende dat alle vorige huishoudelijke reglementen opgeheven worden; 

Gelet op de wet van 19/12/1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden, van haar personeel; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, 
wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit binnen de dertig dagen op te sturen aan de Heer 
Gouverneur, samen met de bijlagen. 

 
   27   Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het Buitengewoon Lager Onderwijs “De 
Zon”  

De Raad, 

Gelet op het feit dat het noodzakelijk is een pedagogisch  project op te stellen voor de 
Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”; 

Overwegende dat alle vorige pedagogische projecten opgeheven worden; 

Gelet op de wet van 19/12/1974 betreffende de regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden, van haar personeel; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het pedagogisch project van de Gemeentelijke Lagere school “De Wingerd”, in 
bijlage integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van onderhavig besluit binnen de dertig dagen op te sturen aan de Heer 
Gouverneur, samen met de bijlagen. 
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JEUGD 

 
   28   Jeugdwerkbeleid – Goedkeuring werkingsverslag 2003 

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, 12 mei 1998 en 4 juli 2001; 

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 het werkingsverslag een verslag van het gevoerde jeugdwerkbeleid 
tijdens het voorbije jaar dient te geven samen met een financieel overzicht; 

Gelet op het ontwerp werkingsverslag 2003 in bijlage; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad van 1 september 2004 
betreffende het werkingsverslag 2003; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het werkingsverslag wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Vlaamse Minister bevoegd voor 
Cultuur. 

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

 
   29   Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de 
stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en 
jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van de 
gemeentebesturen die een jeugdruimtebeleid voeren als onderdeel van het jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 in bijlage; 

Gelet op het gunstig advies gegeven op de algemene vergadering van de 
gemeentelijke jeugdraad betreffende het ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007; 

Gelet op het advies van de afdeling jeugd en sport; 

Gelet op het bijkomend advies van de jeugdraad na de wijzigingen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het bijgevoegd ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 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 
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volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

artikel 3: Het ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 wordt samen met dit 
gemeenteraadsbesluit ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Minister 
bevoegd voor jeugd. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 
 

Opgemaakt in zitting als hierboven, 

Namens de Gemeenteraad 

In opdracht: 

De Gemeentesecretaris, 

(get.) ir. Dominik Ronse 
 

De Burgemeester, 

(get.) Jean-Pierre De Clercq 
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