
 Gemeenteraad 

Zitting van 20 februari 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 

Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 

Rob Kindt: schepenen; 

Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 

Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 

Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-

Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: 

raadsleden; 

Dominik Ronse: secretaris 

 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 

register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 

2.  Goedkeuren van een wijziging van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de blauwe 

zone in het centrum 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 



Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 

16 maart 1968, zoals gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, zoals gewijzigd; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009, zoals gewijzigd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2013 betreffende het vaststellen van een 

aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de blauwe zone in het centrum; 

Overwegende dat met de bouw van de buitenschoolse kinderopvang in de Bollewerpstraat ook een 

toegangsweg en parking zijn aangelegd; 

Overwegende dat het niet de bedoeling is dat deze parkeerplaatsen permanent worden ingenomen; 

Overwegende dat een aanpassing aan bovengenoemd reglement aangewezen is met betrekking tot 

de Oostrozebekestraat en de Bollewerpstraat; 

Op voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Dat in artikel 2 van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de blauwe zone in het 

centrum van Ingelmunster, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2013: 

• Oostrozebekestraat, vanaf de Schoolstraat tot aan de Bollewerpstraat vervangen wordt door 

Oostrozebekestraat, vanaf de Schoolstraat tot voorbij de Bollewerpstraat; 

• Bollewerpstraat, vanaf de Oostrozebekestraat tot de oprit van huisnummer 7 wordt 

bijgevoegd; 

• De parking aan de buitenschoolse kinderopvang, met toegang in de Bollewerpstraat wordt 

toegevoegd en zal ter kennis gebracht worden door de plaatsing van het zonebord parkeren 

met beperkte parkeertijd (parkeerschijf) en het opschrift herhaling; 

Artikel 2 – Dat artikel 3 van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de blauwe zone in het 

centrum van Ingelmunster, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2013 wordt 

aangevuld met: 

• Bollewerpstraat, ter hoogte van de oprit naar huisnummer 7; 

Artikel 3 – Dat op de parking van de buitenschoolse kinderopvang 1 parkeerplaats voorbehouden blijft voor 

personen met een handicap en deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het 

aanbrengen van het verkeersbord E9a met pictogram rolstoel. 



Artikel 4 – Dat aan de rechterzijde van de toegangsweg naar de parking parkeerverbod ingesteld wordt en 

dat deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het plaatsen van de verkeersborden E1 

en onderborden Xa, Xb en Xd. 

Artikel 5 – Dat parkeerverbod ingesteld wordt aan de kant van de pare huisnummers beginnende voorbij de 

wegversmalling aan huisnummer 3 tot 15 meter voorbij de in- en uitrit naar de buitenschoolse 

kinderopvang door het aanbrengen van gele onderbroken strepen voorzien in artikel 75.1.2 van 

het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg. 

Artikel 6 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd in het ministerieel besluit van 11 oktober 

1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 7 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, 

afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 

de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. 

 

De heer Davy Claerhout, raadslid, treedt de raadszaal binnen en neemt deel aan de zitting. 

 

WONEN 

3.  Goedkeuren van het subsidie-aanvraagdossier inzeke het woonbeleid van de Regio Izegem 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 

Gelet op het overleg met Wonen-Vlaanderen op 9 november 2017; 

Gelet op de opmerkingen van het Agentschap Wonen-Vlaanderen bij het verslag van het verkennend 

overleg over het project ‘Woonbeleid Regio Izegem’; 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale Vereniging Woonbeleid 

Regio-Izegem, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 oktober 2008, verlengd en gewijzigd bij 

beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2013 en 24 september 2013; 

Gelet op het subsidieaanvraagdossier, opgesteld in nauw overleg met de betrokken besturen en met 

Wonen-Vlaanderen, goedgekeurd door het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio 

Izegem in zitting van 24 januari 2018; 

Overwegende dat mits goedkeuring van het dossier het Woonbeleid Regio-Izegem kan rekenen op 

een subsidie van 164.000 euro op jaarbasis (zonder activiteit buiten categorie) of 172.000 euro (met 

activiteit buiten categorie); 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 



Artikel 1 – Het subsidie aanvraagdossier voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019 

van Woonbeleid Regio-Izegem, goedgekeurd door het Beheerscomité van de Interlokale 

Vereniging Woonbeleid in zitting van 24 januari 2018, wordt goedgekeurd en kan ingediend 

worden bij Wonen-Vlaanderen. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 

Defreyne, raadslid, of de werken rond de Centrumbrug op schema zitten en of het klopt dat de door de 

werken beschadigde gasleiding opnieuw aangelegd zal moeten worden met een onderboring onder het 

kanaal. 

De heer Rob Kindt, schepen, antwoordt dat de werken zeker op schema zitten, zelfs ongeveer een maand 

voor op schema. Het klopt effectief dat de beschadigde gasleiding heraangelegd moet worden via een 

onderboring, wat ongetwijfeld heel wat bijkomende hinder zal veroorzaken. De verantwoordelijke 

organisaties zijn dit nu volop aan het plannen, waardoor nu nog geen verdere gegevens beschikbaar zijn. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad stelt de heer Jan 

Defreyne, raadslid, dat bij een eerdere vraag waarom geen zonnepanelen op de nieuwe jeugdlokalen 

zouden worden gelegd, werd meegedeeld dat dit niet zou gebeuren aangezien dit niet rendabel was 

omwille van het te lage verbruik van deze gebouwen. Waarom heeft men dan wel een kabel getrokken van 

de in aanbouw zijnde gebouwen tot aan het sportcentrum? 

De heer Enigo Vandendriessche, schepen, antwoordt dat op het moment van de eerdere vraag het nog niet 

duidelijk was of het leggen van zonnepanelen op de nieuwe jeugdlokalen rendabel zou zijn omwille van het 

beperkte verbruik. Dit werd nu verder onderzocht om dit eventueel te koppelen aan andere installaties op 

het sportcentrum. Om geen pistes uit te sluiten werd de bewuste kabel voorzien op het moment dat deze 

nog makkelijk aangelegd kan worden. 

 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Burgemeester die een mededeling wenst te doen naar 

aanleiding van een vraag van de jeugdraad om fuiven te organiseren in de Cultuurfabriek, dit namens de 

fractie van de Brug/N-VA/Open Vld. 

Deze vraag werd besproken in het schepencollege en het standpunt was om geen gevolg te geven aan deze 

vraag om de volgende redenen. 

De gemeente heeft dit gebouw kunnen aankopen voor 250.000 euro. Dit is een zeer schappelijke prijs, in 

wezen onder de reële vastgoedwaarde, opdat dit gebouw zou kunnen ingezet worden voor 

gemeenschapsactiviteiten, nadat de ontwijding als kerkgebouw werd uitgevoerd. Het juiste gebruik van het 

gebouw was daarbij een zeer grote gevoeligheid bij de verkopende partij met daaraan gekoppeld de 

afspraak met pastoor Bonte van Lendelede, toenmalig vertegenwoordiger van de verkopende partij, de 

kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen om in de voormalige kerk geen fuiven te laten 

plaatsvinden. Het gemeentebestuur beschouwt deze gentleman’s agreement als een gegeven woord, ook 

al is dit ongeschreven. 

Deze afspraak werd ook gerealiseerd in de wijze waarop het gebouw werd ingericht in functie van de 

organisatie van gemeenschapsactiviteiten, waarbij aanzienlijke kosten werden gemaakt, onder meer met 

de gordijnen in functie van de akoestiek en het indelen van de zaal. Recent werden ook nieuwe tafels en 

stoelen aangekocht, waardoor het een prima locatie geworden is voor de bedoelde 

gemeenschapsactiviteiten. Het vele en gesmaakte gebruik van de Cultuurfabriek illustreert dit. 

Dus op basis van die twee argumenten (de ongeschreven afspraak met de verkoper en de specifieke 

inrichting) kan niet op de vraag worden ingegaan. Hierbij werd dan nog geen rekening gehouden met de 

beperkte verluchtingsmogelijkheden van de zaal, die zeker nodig zijn bij de organisatie van een fuif en de 

eventuele mobiliteitsproblemen in de onmiddellijke nabijheid van het drukke stationskruispunt. 



In het zalenreglement staat inderdaad niet expliciet vermeld dat de Cultuurfabriek niet geschikt is voor 

fuiven. Maar een dergelijke bepaling is ook niet voorzien, bijvoorbeeld, voor de bibliotheek. Bij een 

volgende evaluatie van de zalenreglementen kan dat, wat ons betreft, zeker opgenomen worden. 

Tenslotte wordt gewezen op de maximale ondersteuning die het gemeentebestuur al vele jaar biedt naar 

het jeugdwerk en allerhande jeugdactiviteiten (bvb. Kontrabasfeesten). En voor alle andere activiteiten 

buiten fuiven kunnen de jeugdverenigingen uiteraard terecht in de Cultuurfabriek. 

De heer Enigo Vandendriessche, schepen van jeugd, reageert hier op als volgt, namens de sp.a. Ik heb een 

enorme déjà vu. Net geen tien jaar geleden, in 2009, zat ik ook in het publiek tijdens een gemeenteraad. Ik 

vertegenwoordigde toen Chiro Jefri in de jeugdraad en verschillende jeugdverenigingen hadden toen een 

aanvraag ingediend om hun fuif te mogen organiseren in de evenementenhal. En hoewel dat volgens het 

reglement perfect kon, werden de aanvragen keer op keer geweigerd door het schepencollege. Binnen de 

jeugdraad bleven we niet bij de pakken zitten en hebben we actie ondernomen. Na een aangetekend 

schrijven van de jeugdraad aan het gemeentebestuur is er een overleg gekomen met de toenmalige 

schepen van jeugd en na heel wat aandringen kregen we toch de toestemming om onze fuiven te 

organiseren in de evenementenhal. Ik ben even in mijn archieven gedoken en ik vond een nieuwsbrief 

terug van toenmalige oppositiepartij De Brug. Daarin neemt die partij het op voor de jeugd. Ik lees er zelfs 

letterlijk: “Martine drong er dan ook op aan het reglement toe te passen en de jeugd in deze zaal te laten 

fuiven.” 

De situatie waar de burgemeester naar verwijst is vergelijkbaar. Opnieuw doet een jeugdvereniging een 

aanvraag voor het gebruik van een zaal die, volgens het reglement, perfect toelaatbaar is. En opnieuw 

wordt die door het schepencollege, of althans door de grootste fractie in dat college geweigerd. 

Ik verwijs hiervoor graag naar de zalenreglementen die unaniem werden goedgekeurd op de gemeenteraad 

van 25 oktober 2016. In die reglementen wordt het organiseren van dansgelegenheden en fuiven niet 

uitgesloten. Integendeel, in het specifiek zalenreglement van de Cultuurfabriek klinkt het in artikel 4 als 

volgt: ‘De gemeente betaalt jaarlijks Sabam en Billijke Vergoeding voor achtergrondmuziek. Wie concerten, 

feesten of fuiven, (…) organiseert, moet voor deze activiteiten een aparte aangifte doen bij Sabam en voor 

activiteiten met dansgelegenheid eveneens een aangifte doen bij Billijke Vergoeding.”. Fuiven en 

dansgelegenheden worden dus niet uitgesloten. We leggen zelfs uit wie Sabam moet betalen als er gedanst 

wordt. Zowel de beheerraad van het gemeenschapscentrum, de sportraad, de cultuurraad, de seniorenraad 

als de jeugdraad hebben dit reglement positief geadviseerd. Alle aanwezige gemeenteraadsleden hebben 

het dan ook goedgekeurd. Onze partij vraagt dat dit reglement correct toegepast wordt. Dat is trouwens 

ook de houding die Dries en ikzelf in het schepencollege hebben aangenomen. 

Daarnaast wil ik ook even benadrukken dat wij begrip hebben voor de bezorgdheden van het kerkbestuur. 

Het gebouw ligt hen nauw aan het hart en zij willen natuurlijk niet dat er ongepaste activiteiten doorgaan. 

En daar zijn wij het mee eens. Het spreekt voor zich dat deze zaal zich niet leent voor de grote fuiven van de 

jeugdverenigingen. Ik denk aan de Beach Party van de Scouts, Dance with the Duvel van Chiro Jefri, 

Chirouge van Chiro Mandelburcht of de Oerfuif van de KLJ. Stuk voor stuk fuiven met meer dan 800 

bezoekers, soms zelfs meer dan 1.500. Het zou inderdaad compleet onverantwoord zijn om deze 

activiteiten in de Cultuurfabriek te laten doorgaan. Daarom zegt het reglement ook dat de maximale 

capaciteit 400 man is. Dat is een kwestie van veiligheid. Daar moeten we heel strikt op toezien. Safety first! 

Grote fuiven worden dus niet toegelaten op basis van het aantal bezoekers, een heel objectief criterium. 

Met de huidige reglementen is het sowieso uitgesloten dat er megafuiven georganiseerd worden in de 

Cultuurfabriek. Een goed reglement, denk ik dus. En dat dachten alle collega’s ook toen jullie het 

goedkeurden. Maar ik zie geen enkele reden waarom, bijvoorbeeld, Jeugdhuis De Kontrabas hun Galabal er 

niet zou mogen organiseren. 

Het reglement aanpassen om fuiven te verbieden ziet onze fractie niet zitten. Ten eerste, omdat er geen 

probleem is zolang het om kleinschalige initiatieven gaat. Ten tweede, omdat ‘fuiven’ niet makkelijk te 

definiëren is. Ik doe toch een poging: Mensen die samenkomen om te dansen en iets te drinken terwijl een 

DJ plaatjes draait. Tja, als jullie dat willen verbieden, dan zijn er al een aantal verenigingen in overtreding 



gegaan. Ik moet eerlijk toegeven. Ik heb er zelf ook al wel eens een danspasje gewaagd in de bewuste zaal. 

Sp.a past dus voor het verbieden van dansen in de Cultuurfabriek en we roepen onze collega’s in het 

schepencollege op om het reglement correct toe te passen. Het is immers niet erg netjes om advies te 

vragen over een reglement, het zo te laten goedkeuren door de gemeenteraad en het vervolgens anders 

toe te passen. En burgemeester, als u echt van uw woord bent, dan houdt u zich aan de reglementen die in 

de gemeenteraad goedgekeurd zijn. 

 

De heer Davy Claerhout, raadslid, geeft zijn ontslag als gemeenteraadslid omdat zijn mandaat niet langer te 

combineren valt met de nieuwe wendig die zijn professionele carrière heeft genomen en waardoor hij zeer 

frequent in het buitenland vertoeft. Hij vraagt de raad zijn ontslag te aanvaarden en de eerste opvolger op 

te roepen. Hij dankt zijn collega-raadsleden en de gemeentelijke administratie voor de excellente 

samenwerking. 

De heer Voorzitter bedankt, namens de gemeenteraad, Davy Claerhout voor zijn inzet en enthousiasme en 

voor de aangename samenwerking. De heer Burgemeester en de heer Jan Defreyne, raadslid, sluiten zich 

hierbij aan. 

 

De zitting werd afgerond om 20.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

Dominik Ronse Dirk Debaere 

secretaris voorzitter 

 


