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OPENBARE ZITTING 

 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

 
    1   Figga –Algemene vergadering van 22 december 2004 – kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

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

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 24 
september 2004 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van 
Figga van 22 december 2004; 

Gelet op het artikel 44, eerste en derde alinea van 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 het schrijven van Figga van 24 september 2004 met uitnodiging tot de 
algemene vergadering van 22 december 2004, met alle bijhorende stukken en met volgende 
agenda: 

1. Statutenwijziging 
2. Goedkeuring van de begroting 2005 
3. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 
4. Statutaire benoemingen 

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

Gelet op het artikel 120 § 2 van de Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De Raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Figga van 22 
december 2004 waarvoor een beslissing moet genomen worden goed. 

artikel 2: De Raad keurt het ontwerp van statutaire wijzigingen van Figga cvba goed, zoals 
ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. 

artikel 3: De Raad keurt het verslag aangaande de begroting 2005 goed. 

artikel 4: De Raad neemt akte van het verslag aangaande voorziene activiteiten en de te 
volgen strategie. 

artikel 5: De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger op te dragen zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit als 
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van 
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Figga van 18 juni 2004 om 9u30, waarvoor een beslissing moet genomen worden, 
goed te keuren. 

artikel 6: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er, onder meer, kennis van te geven aan Figga, p/a 
Stadhuis Roeselare, Botermarkt 2 – 8800 Roeselare en aan de Vlaamse Minister 
van Binnenlandse Aangelegenheden. 

 

KERKBESTUREN 

 
    2   Advies begrotingswijziging nr. 1 en 2 – 2004 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 

Gelet op de begrotingswijziging van de Kerkfabriek St. Amand te Ingelmunster voor 
het dienstjaar 2003, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 5 oktober 2004; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging nr. 1 en 2: 
 
Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 86.015,78 EUR 
Buitengewone dienst: 40.730,89 EUR 
Totaal: 126.746,67 EUR 
 
Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 12.561,05 EUR 
Gewone dienst: 83.029,93 EUR 
Buitengewone dienst: 31.155,69 EUR 
Totaal: 126.746,67 EUR 
 
SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de wijziging nr. 1 en 2 van de begroting 2004 
van 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. 

 
    3   Advies begrotingswijziging nr. 1 – 2004 van de kerkfabriek O.L.Vrouw 

De Raad, 

Gelet op de begrotingswijziging van de Kerkfabriek O.L.Vrouw te Ingelmunster voor 
het dienstjaar 2004, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 3 oktober 2004; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging nr. 1: 
 
Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 43.048,47 EUR 
Buitengewone dienst: 47.200,81 EUR 
Totaal: 90.249,28 EUR 
 
Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 11.425,00 EUR 
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Gewone dienst: 46.167,40 EUR 
Buitengewone dienst: 32.656,88 EUR 
Totaal: 90.249,28 EUR 
 
SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de wijziging nr. 1 van de begroting 2004 van 
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. 

 

BEGROTING - POLITIE 

 
    4   Goedkeuring van de dotatie 2005 aan de politiezone MIDOW 

De Raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 
71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels 
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone; 

Overwegende dat de politiebegroting 2005 in de eerstvolgende politieraadszitting zal 
worden geagendeerd; 

Overwegende dat de dotatie 2005 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone 
MIDOW neerkomt op 525.410,- EUR in gewone dienst en 0,- EUR in buitengewone dienst; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven zal worden in de 
algemene begroting, dienstjaar 2005, zijnde in gewone dienst 525.410,- EUR en in 
buitengewone dienst 0,- EUR, aan de politiezone Midow toe te kennen. 

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt verstuurd aan de politiezone Midow. 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

 
    5   Aanvaarden schenking grafkapel en aanliggende gronden op de gemeentelijke 
begraafplaats 

De Raad, 

Gelet op de NGW, inzonderheid artikel 117, eerste lid; 

Overwegende dat bij akte te verlijden op 20 oktober 2004, voor de heer Francis 
Vlegels, Notaris te Ingelmunster de hiernavolgende goederen aan de gemeente Ingelmunster 
geschonken werden: 

 Een GRAFKAPEL op en met grond op het kerkhof te Ingelmunster, bekend ten kadaster onder 
Schoolstraat +10, onder sectie B, nummers 665/M en 665/K, met een oppervlakte volgens 
kadaster van zeven aren veertig centiaren; 
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 Een PERCEEL WEG gelegen te Ingelmunster aan de Schoolstraat, bekend ten kadaster onder 
sectie B, nummer 665/V, met een oppervlakte volgens kadaster van twee aren vijfenvijftig 
centiaren. 

Overwegende dat het hier handelt over de grafkapel met aanliggende gronden en de 
toegangsweg, eigendom van de familie Descantons de Mont Blanc, gelegen op de gemeentelijke 
begraafplaats; 

Overwegende dat de grafkapel bij ministerieel besluit van 13 november 2002 als 
monument werd geklasseerd omwille van de artistieke en historische waarde; 

Overwegende dat de centrale hoofdlaan, de grafkapel en de omliggende graftekens, 
waarin de bedoelde goederen gelegen zijn bij ministerieel besluit van 13 november 2002 als 
dorpsgezicht werd gerangschikt omwillen van de historische waarde; 

Overwegende dat de venale waarde van deze goederen moeilijk te achterhalen is, 
aangezien deze goederen op de particuliere markt onverkoopbaar zijn, gelet op de ingestelde 
bescherming en de specifieke ligging; 

Overwegende dat deze goederen om de genoemde redenen eigenlijk alleen maar 
kunnen toebehoren aan het patrimonium van de gemeente Ingelmunster gelet op de functie van 
openbaar nut dat op deze goederen rust; 

Overwegende dat om fiscale redenen de waarde van deze goederen, zal worden 
geschat door de ontvanger der registratie; 

Overwegende dat de familie Descantons de Mont Blanc, vertegenwoordigd door de 
heer Joan Decoster, notaris te Duffel, als voorwaarde aan deze schenking verbonden heeft dat 
leden van de familie, voor zover zij dit wensen en voor zover er in de graftombe voldoende ruimte 
beschikbaar is, ten allen tijde begraven kunnen worden in de tombe onder de grafkapel; dat er 
verder geen enkele last ten aanzien van de gemeente aan deze schenking verbonden wordt; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente de schenking van de bedoelde 
goederen aanvaardt, vermits deze schenking voor haar voordelig is; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De schenking aan de gemeente Ingelmunster die de familie Descantons de Mont 
Blanc, bij akte te verlijden op 20 oktober 2004, voor de heer Francis Vlegels, 
Notaris te Ingelmunster, doet te aanvaarden. Het betreft: 

a. Een GRAFKAPEL op en met grond op het kerkhof te Ingelmunster, bekend ten 
kadaster onder Schoolstraat +10, onder sectie B, nummers 665/M en 665/K, 
met een oppervlakte volgens kadaster van zeven aren veertig centiaren; 

b. Een PERCEEL WEG gelegen te Ingelmunster aan de Schoolstraat, bekend ten 
kadaster onder sectie B, nummer 665/V, met een oppervlakte volgens 
kadaster van twee aren vijfenvijftig centiaren. 

 
    6   Beslissing tot het verkopen van de oude pastorij Kortrijkstraat 2 

De Raad, 

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

Overwegende dat, gezien er op de O.L.Vrouwparochie geen pastoor meer aangesteld 
wordt, het gebouw gelegen Kortrijkstraat 2, kadastraal bekend sectie D nr. 253R2, groot 6 a 48 ca, 
dienstdoende als pastorie, zijn functie als dusdanig verloren heeft; 

Overwegende dat met de verkoop van de deze gebouwen de financiële middelen ten 
bate zullen komen van de algemene begroting 

Overwegende dat de gemeenteraad ertoe gehouden is zich uit te spreken nopens het 
principe van de verkoop en dat aan het College van Burgemeester en Schepenen machtiging kan 
gegeven worden de verkoopprocedure uit te voeren; 

BESLUIT: eenparig 
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artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de verkoop van de oude 
pastorie, gelegen Kortrijkstraat 2 te Ingelmunster. 

artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze verkoop uit te 
voeren, overeenkomstig het schattingsverslag op te maken door de bevoegde 
instantie. 

artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt 
aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen binnen de 20 dagen. 

 
Overeenkomst artikel 92, 1° van de NGW verlaat de heer E. D’Hoop, schepen, de zitting. 
 
    7   Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden in het kader van 
het gemeenteaandeel van de uitvoering van de Collector Hazebeek – Project ING01RP.  

De Raad, 

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

Overwegende dat het ingevolge de uitvoering van het Project ING01RP – Lendelede – 
Collector Hazebeek – Deel gemeente Ingelmunster – door Aquafin, noodzakelijk is om met 
bepaalde aangelanden een overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden af te sluiten; 

Gezien de ontwerpen van overeenkomst in bijlage; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden met de hiernavermelde 
personen goed te keuren: 

Eigenaar Kadastraal bekend Sectie D 

De Brabandere Andreas en 
consoorten 
Rozestraat 135 
8770 Ingelmunster 

603 A 
604 B 
611 
625 

Claerbout – D’Hoop Paul 
en Rosanne 
Rozestraat 145 
8770 Ingelmunster 

643 

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

 
De heer E. D’Hoop, schepen, neemt opnieuw deel aan de zitting. 
 

LEEFMILIEU 

 
    8   Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement groenbedekkers 

De Raad, 

Gelet op het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2000-2004, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19/12/2000; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling”, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/06/2002; 

Overwegende dat een erosiebestrijdingsplan in opmaak is; 

Gelet op het milieujaarprogramma 2004, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 16/03/2004; overwegende dat de opmaak van een subsidiereglement voor de inzaai van 
groenbedekkers hierin opgenomen is; 
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Overwegende dat groenbedekking erosie vermindert vooral in de winterperiode, de 
structuur van de grond verbetert, zorgt voor humusaanrijking en fungeert als vanggewas voor 
stikstof die na de oogst in de grond achterblijft en die in de winter zou kunnen uitspoelen. 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: Het gemeentelijk subsidiereglement voor de inzaai van groenbedekkers wordt 
goedgekeurd. 

artikel 2: Dit reglement is van toepassing voor de inzaai van groenbedekkers vanaf 2004. 

Doelstelling groenbedekking 

De gemeente Ingelmunster zal extra stimulansen geven aan landbouwproductiemethoden die oog 
hebben voor de productie van kwaliteitsvol en veilig voedsel, het milieu en het dierenwelzijn en 
aan de initiatieven die de integratie met het platteland versterken zoals verbreding en 
multifunctionele landbouw. 

Groenbedekking vermindert vooral erosie in de winterperiode, verbetert de structuur van de grond, 
zorgt voor humusaanrijking en fungeert gunstig als vanggewas voor stikstof die na de oogst in de 
grond achterblijft en die in de winter zou kunnen uitspoelen. 

Bij de uitwerking van de milieumaatregelen is de gemeente van plan een subsidie voor 
groenbedekking in te voeren; de voorwaarden voor het bekomen van steun zijn opgemaakt zodat 
zoveel mogelijk landbouwers er gebruik van zouden kunnen van maken. 

Wie kan van de subsidie voor groenbedekking genieten 

- Elke landbouwer zowel in hoofdberoep of in nevenberoep, woonachtig in Ingelmunster, 
komt in aanmerking voor een subsidie voor de percelen die in de gemeente Ingelmunster 
gelegen zijn. 

- De totale oppervlakte moet minimum 1 ha bedragen. 

Welke teelten komen in aanmerking? 

- Groenbedekking na alle akkerbouw- en tuinbouwteelten komt voor subsidie in aanmerking. 

- Blijvend grasland komt niet in aanmerking. 

- Als groenbedekkers heeft men de volgende keuze: 
- Alexandrijnse klaver 
- Wikken 
- Italiaans raaigras 
- Westerwolds en engels raaigras 
- Snijrogge 
- Bladkool en bladrammenas 
- Gele mosterd 
- Lupinen 
- Witte en rode klaver 
- Phacelia 

Hoeveel bedraagt de subsidie? 

- Voor het toepassen en inzaaien van groenbemesters kan een jaarlijkse subsidie van 25 
euro per hectare bekomen worden. 

- De groenbedekker moet ingezaaid worden voor 1 november en moet minstens tot eind 
februari behouden blijven. 

- De vernietiging van de groenbedekker moet bij voorkeur mechanisch gebeuren. 

- De facturen van aankoop van zaden en/of loonwerk moeten bewaard worden en bij 
eventuele vraag voorgelegd worden. 

Procedure en aanvraag 

- De landbouwer vraagt jaarlijks de premie voor de inzaai van groenbedekkers aan op een 
daartoe bestemd formulier (dat verkrijgbaar is bij de gemeente). Een kopie van de kaarten van 
de perceelsregistratie / mestbank komen in aanmerking om bij de aanvraag te voegen. 

- De aanvraag dient te gebeuren voor 15 november. 

- De uitbetaling zal gebeuren vanaf 15 februari. 
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- De controle zal gebeuren door vergelijking met de aangifte aan de Buitendienst van de 
Administratie Landbouwproductiebeheer (ALP) alsook door de eigen gemeentelijke diensten. 

- Voor de percelen kan ook bijkomende subsidie bekomen worden in het kader van 
beheersovereenkomsten of biologische landbouw. 

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. 

 

LOKALE ECONOMIE 

 
    9   Goedkeuring toetreding tot het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband vzw 
(ERSV)  

De Raad, 

Gelet op het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de 
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-
economische raden van de regio (SERR) en de regionale sociaal-economische overlegcomités 
(RESOC) van 7 mei 2004; 

Gelet op de structurele rol die het betreffende decreet toebedeelt aan de gemeentelijke 
overheden binnen ERSV en RESOC via het toewijzen van een deel van de mandaten aan de 
gemeentelijke en provinciale overheden; 

Gelet op het in het betreffende decreet voorziene Streekpact, op te maken door het 
RESOC en goed te keuren door de gemeenteraden en provincieraad; 

Gelet op de missie van het ERSV inzake sociaal-economische streekontwikkeling; 

Gelet op de resultaten van het kerntakendebat, waarbij streekontwikkeling wordt 
toebedeeld aan de gemeentelijke en provinciale overheden; 

Gelet op de consensus tussen de betrokken partijen in West-Vlaanderen in de 
voorbereiding van de invulling van het betreffende decreet; 

Gelet op de betrokkenheid van de gemeentelijke overheden bij dit voorbereidend 
proces via de organen van Burgemeesteroverleg; 

Gelet op de wenselijkheid voor de gemeente Ingelmunster te zijn vertegenwoordigd en 
een stem te hebben in de structuren inzake sociaal-economische streekontwikkeling; 

Gelet op de adviesbevoegdheid van RESOC en SERR naar gemeentelijke overheden 
toe; 

Gelet op de voorstellen van mandaatverdeling inzake de politieke mandaten voor het 
RESOC Roeselare-Tielt; 

Gelet op de decretale basis via het betreffende decreet, waardoor het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking niet van toepassing is; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De gemeente Ingelmunster treedt toe tot de vereniging zonder winstoogmerk 
“ERSV West-Vlaanderen”, conform de bepalingen in het decreet betreffende het 
statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale 
samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de 
regionale sociaal-economische overlegcomités van 7 mei 2004. 

artikel 2: De gemeente Ingelmunster onderschrijft de statuten, alsook de overeenkomst in 
het kader van de stichting, van de vzw “ERSV West-Vlaanderen”. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de 
vertegenwoordiging binnen het RESOC Roeselare-Tielt aan te duiden. 
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BIJKOMENDE PUNTEN 

 
    1   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Rob Kindt, raadslid, bij brief van 12 
oktober 2004 

Oversteekplaatsen voor voetgangers in de Izegemstraat. 

Voorstel tot aanvraag door het gemeentebestuur van Ingelmunster aan het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen voor het aanleggen van een 
drietal oversteekplaatsen voor voetgangers in de Izegemstraat. 

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

In een brief van juli 2004 heeft De Brug, op vraag van inwoners van de Izegemstraat, reeds een 
verzoek gericht aan hoger vernoemde administratie om een drietal oversteekplaatsen voor 
voetgangers aan te brengen in de Izegemstraat. Uit het antwoord van 20 september van deze 
administratie blijkt dat dit verzoek eerst langs het gemeentebestuur moet passeren. 
De Brug zou daarom graag de CD&V-meerderheid verzoeken om deze aanvraag te steunen en, na 
advies van de politiediensten, dit verzoek unaniem met onze fractie te richten aan AWV. 
Concreet gaat het over volgend voorstel voor drie oversteekplaatsen voorzien van de nodige 
signalisatie: 

− Ter hoogte van de huisnummers 2, 4 en 1, aansluiting met de Spoorwegsingel, omwille van 
het drukke voetgangersverkeer van en naar het station NMBS; 

− Ter hoogte van het huisnummer 67 en de aansluiting met de Ketenstraat en de erachter 
liggende woonwijken; 

− Ter hoogte van de aansluiting met de Rozestraat en de erachter liggende woonwijken. 
Een vierde oversteekplaats ter hoogte van de Vierbunderstraat kan overwogen worden, maar is, 
ons inziens, iets minder dringend, gelet op de nabijheid van twee andere oversteekplaatsen en het 
feit dat op deze plek de lintbebouwing in de Izegemstraat doorbroken wordt. Een oversteekplaats 
hier is zeker ook wenselijk, misschien iets minder dringend. 
De Brug is ervan overtuigd dat dit voorstel omwille van twee redenen zijn nut kan hebben en hoopt 
dan ook op de medewerking van de CD&V-meerderheid te kunnen rekenen: 

− De veiligheid van de overstekende voetgangers zal sterk verbeteren. Denken we maar aan 
de gebruikers van het station of de vele kinderen op hun weg naar school of vereniging. 

− Ontegensprekelijk zou de aanwezigheid van zebrapaden ook een vertragend effect hebben 
op het alsmaar drukker worden autoverkeer in de Izegemstraat. Wie bekend is met het 
verkeer ter plekke, zal dit zeker geen overbodige luxe vinden. 

Tenslotte wil De Brug graag aanstippen dat in het kader van het opmaken van een definitieve 
versie van het verkeerscirculatieplan voor Ingelmunster, best nu reeds aangedrongen wordt op het 
in de toekomst creëren van een verkeerspoort in de Izegemstraat op de grens met Izegem. Het 
aanbrengen van een vertragende verkeerstafel op deze plek is ons inziens meer dan verantwoord 
aangezien het ook elders op de invalswegen naar Ingelmunster gepland is, gelet op het wijzigende 
snelheidsregime (van 70 naar 50 km/u) op deze plaats en gelet op de talrijke 
snelheidsovertredingen in de Izegemstraat de noodzaak ervan duidelijk aantonen. 

De Brug hoopt dan ook dat de raad tot een unaniem standpunt ten gunste van dit voorstel kan 
komen, zodat AWV kan overtuigd worden bij hoogdringendheid over te gaan tot het aanleggen van 
deze oversteekplaatsen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Vercruysse, schepen van mobiliteit, die hierop het 
volgende antwoord. 

Het al of niet inrichten van oversteekplaatsen voor voetgangers wordt afgewogen aan het aantal 
oversteekbewegingen per dag van voetgangers. Enige tijd geleden werd reeds aan het Ministerie 
van Verkeer gevraagd om onder andere oversteekplaatsen te voorzien voor voetgangers in de 11-
julisingel, doch dit werd geweigerd wegens te weinig oversteekbewegingen. 

Het College zal uw vraag overmaken aan het Vlaamse Gewest, Administratie Wegen en Verkeer, en 
zal u op de hoogte houden van het eventueel gevolg dat aan deze vraag zal worden voorbehouden. 
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Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming, wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    2   Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Ann Defour, raadslid, bij brief van 13 
oktober 2004 

Goedkeuring ontwerp herinrichting Krekelstraat (riolerings- en wegenwerken – aanleg 
hoofdtoevoerleiding voor drinkwater). 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ann Defour, raadslid, die het volgende toelicht. 

Aangezien een onderdeel van dit dossier pas op 13 oktober 2004 door de VMW werd overgemaakt 
aan de technische dienst van de gemeente Ingelmunster en aangezien een snelle goedkeuring van 
belang is om de betoelaging van dit dossier in 2004 te garanderen, wordt gevraagd dit punt aan de 
agenda van de zitting toe te voegen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer D’Hoop, schepen van openbare werken, die het 
volgende toelicht. 

Dit dossier werd inderdaad pas ontvangen op woensdag 13 oktober 2004, op het ogenblik dat de 
dagorde voor deze gemeenteraad reeds verstuurd was. Daarom wordt uw goedkeuring gevraagd 
voor het ontwerp van riolerings- en wegeniswerken enerzijds, en de aanleg van een waterhoofd- 
en -toevoerleiding anderzijds. 
Het eerste deel van de Krekelstraat, tussen de Oostrozebekestraat en de Beelshoekstraat, wordt 
uitgevoerd samen met de VMW – de waterleidingsmaatschappij – en ook door gemeente en VMW 
gefinancierd. Het tweede deel, tussen de Beelshoekstraat en de Lenteakkerstraat, wordt uitgevoerd 
en gefinancierd door de gemeente alleen. 
Voor deze werken is een budget voorzien in de buitengewone dienst van de begroting 2004; dit 
bedrag zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden aangepast in functie van de 
voorliggende ramingen. 

De Raad, 

Gelet op de geplande werken door de VMW ter verplaatsing van een toevoerleiding in 
de Krekelstraat; 

Overwegende dat het aangewezen is gelijktijdig de Krekelstraat her in te richten; 

Overwegende dat het aangewezen is tegelijkertijd riolerings- en afkoppelingswerken 
uit te voeren; 

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 € 
503.500,24 BTW incl., waarvan € 313.964,45 ten laste van de gemeente en € 189.535,80 ten laste 
van de VMW, 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 herinrichting van de Krekelstraat met raming ten bedrage van 
€ 503.500,24 BTW incl., wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De werken te gunnen bij openbare aanbesteding. 

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

 
    3   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 13 
oktober 2004 

Het gemeentelijk feestcomité. 

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

Naar verluidt was er recent een eerste vergadering van het gemeentelijk feestcomité onder leiding 
van de schepen van feestelijkheden Marcel Dendauw. Klopt dit? Hoe werd dit comité 
samengesteld? Wat zijn de doelstellingen van het comité? Waarom werd de fractie van de Brug 
(constructieve oppositiepartij die altijd bereid is om mee te denken over een aangenamer 
Ingelmunster) op die vergadering niet uitgenodigd? 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Dendauw, schepen van feestelijkheden, die het 
volgende antwoordt. 

Op maandag 11 oktober zijn een groep mensen een eerste maal samengekomen met volgende 
doelstellingen: 
− Ingelmunster een feestelijk uitzicht geven tijdens de eindejaarsfeesten (vanaf Sint-Niklaas 

tot Driekoningen – 6/12 tot 6/01); 
− de commerciële aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen tijdens deze 

eindejaarsperiode door onder meer de gemeente een feestelijk uitzicht te geven, door een 
eventuele gemeentelijke organisatie van een kersthappening, en door, tijdens die 
eindejaarsperiode, mogelijke commerciële initiatieven van de handelszaken gemeentelijk te 
ondersteunen. 

De eerste vergadering van maandagavond 11/10 was een succes met niet minder dan ongeveer 25 
aanwezigen (slechts 2 handelaars dienden zich te verontschuldigen wegens onvoorziene 
omstandigheden, maar werken toch ook mee). 
Wie waren daarbij aanwezig? Het voltallig schepencollege, als initiatiefnemer, aangevuld met 
enkele vertegenwoordigers van de gemeentelijke administratie ter ondersteuning, een 20-tal 
geïnteresseerde handelaars en mensen uit verenigingen, die positief de handen uit de mouwen 
willen steken en die het signaal hadden gegeven aan het schepencollege om actief te willen 
meewerken aan dergelijke gemeentelijke initiatieven. 
Er waren in de groep ook een tweetal vertegenwoordigers van mensen die reeds actief waren in de 
organisatie van de braderie, van de vroegere handelsbeurs en van het brigandcomité. Ook de 
wijkbesturen waren vertegenwoordigd via twee voorzitters van een wijkbestuur. 

Wellicht zal dit feestcomité volgende zaken realiseren: 
− verzorgen van het kerst- en eindejaarsdecor in de gemeente, onder meer via mogelijke 

gemeentelijke ondersteuning van versiering van etalages van de handelszaken, met een 
eventueel eraan gekoppelde wedstrijd; 

− stemming in het straatbeeld brengen via kerststallen (verenigingen, straatcomités, 
wijkcomités, enz… wellicht ook gekoppeld aan een wedstrijd); 

− een kersthappening op vrijdagavond 10 december op de markt, met medewerking van 
verenigingen en geïnteresseerde handelaars. 

Aangezien er onder de handelaars nog te veel verschillende ideeën waren omtrent hoe een 
eventuele verkoopactie te organiseren en aangezien we reeds kort bij de eindejaarsperiode zijn, 
wordt wellicht hiermee nog gewacht tot er door de handelaars nog eens nagedacht wordt hoe we 
dit kunnen aanpakken. Zelf kunnen ze natuurlijk initiatieven nemen in hun eigen handelszaak 
tijdens de eindejaarsperiode. 
Er werd door de aanwezigen afgesproken om een drietal werkgroepen samen te stellen uit de 
aanwezigen, die tijdens de komende weken de diverse doelstellingen vorm zullen geven. 
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Als er nog handelaars bereid zijn om actief mee te werken en de handen uit de mouwen te steken, 
worden deze vrijwilligers natuurlijk in dank aanvaard. 

Op uw vraag waarom de fractie van de Brug niet op deze vergadering werd uitgenodigd, is het 
antwoord eenvoudig: 
− Dit gemeentelijk feestcomité is geen politiek comité, maar een groep mensen die zich 

daadwerkelijk wil inzetten om bepaalde zaken concreet te realiseren, naar aanleiding van 
feestelijke momenten en gebeurtenissen in onze gemeente. De eindejaarsperiode is hiervoor 
een eerste gelegenheid. 

− Er werd naar deze vergadering geen enkele politie fractie uitgenodigd en dat zal ook niet 
gebeuren. Wie als persoon, als vereniging, als handelaar de handen uit de mouwen wil steken 
zal dit kunnen en kan zijn naam opgeven aan de schepen van feestelijkheden. Deze persoon 
wordt dan ingedeeld bij één van de werkgroepen. 

Het is immers absoluut niet de bedoeling met dit gemeentelijk feestcomité aan politiek te gaan 
doen. 

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

 
    4   Bijkomend punt aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij mail van 
13 oktober 2004 

Urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats. 

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

Tot op heden kan men na een overlijden, indien men voor een verassing koos, op het kerkhof 
enkel kiezen voor een uitstrooiing of het bijzetten in een nis van een gemeenschappelijke muur. 
Een urne, begraven in grond met eventueel een zerk of gedenksteen kan voor de rouwende familie 
eventueel een andere keuze zijn. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het antwoord is vrij eenvoudig. De aanleg van dit urnenveld was voorzien in de gemeentelijke 
begroting 2004, en is inmiddels ook al uitgevoerd. 

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

 
 

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 

 
 
 


