
Gemeenteraad
Zitting van 21 februari 2017

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.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Elfjulisingel 

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; 
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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; 
Overwegende dat de Elfjulisingel een gemeenteweg is; 
Overwegende dat er geen veilige oversteekplaats aanwezig is voor de bewoners van de woonwijk ten 

noorden van de Elfjulisingel; 
Overwegende dat het aangewezen is twee oversteekplaatsen voor voetgangers aan te leggen; 
Overwegende dat deze oversteekplaatsen zullen aangebracht worden op het kruispunt Elfjulisingel-

Doelstraat; 
Overwegende dat deze oversteekplaatsen extra zullen benadrukt worden door de plaatsing van de 

verkeersborden F49; 
Overwegende dat op basis van deze realisatie een veilige oversteekbeweging kan gemaakt worden op 

de Elfjulisingel; 
Overwegende het positief advies van de verkeersdienst van de politiezone Midow; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Er worden 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangebracht op het kruispunt Elfjulisingel-
Doelstraat. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door het aanbrengen van dwarsmarkeringen voorzien in 
artikel 76 van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg. 

Artikel 3 – Ter hoogte van de oversteekplaatsen worden de borden F49 aangebracht. 

Artikel 4 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd en het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 5 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

3.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Nieuwstraat en 
Weststraat 

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; 
Overwegende dat de Nieuwstraat en Weststraat gemeentewegen zijn; 
Overwegende dat het aangewezen is een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren op deze wegen 

om zo het doorgaand zwaar vervoer te weren; 
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Overwegende dat op basis van deze realisatie minder zwaar vervoer door deze straten zal rijden wat 
de verkeersleefbaarheid zal verhogen; 

Overwegende het positief advies van de verkeersdienst van de politiezone Midow; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Er wordt een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in de Nieuwstraat en Weststraat. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door de plaatsing van de verkeersborden C21 met 
opschrift ‘3,5 T’ en onderborden ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’ op de kruispunten 
Nieuwstraat–Bruggestraat en Weststraat–Elfjulisingel. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door de plaatsing van de verkeersborden C31a en C31b 
met onderborden ‘+3,5 T - uitgezonderd plaatselijke bediening’ op de kruispunten Bruggestraat–
Nieuwstraat, Elfjulisingel–Weststraat en Meulebekestraat–Bruggestraat. 

Op het kruispunt Bruggestraat–Meulebekestraat wordt het verkeersbord C21 met opschrift ‘3,5 T’ 
en onderborden ‘uitgezonderd plaatselijke bediening’ en ‘150m’ aangebracht. 

Artikel 3 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd en het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

4.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Weststraat 

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; 
Overwegende dat de Weststraat een gemeenteweg is; 
Overwegende het beperkte zicht op het verkeer uit de Doelstraat is het aangewezen het huidige 

verkeersbord B1 te vervangen door een verkeersbord B5; 
Overwegende dat het aangewezen is een stopbord te plaatsen, een stoplijn te markeren en de 

haaientanden te verwijderen; 
Overwegende dat op basis van deze realisaties de veiligheid op dit kruispunt zal verhogen; 
Overwegende het positief advies van de verkeersdienst van de politiezone Midow; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Op het kruispunt Weststraat–Doelstraat moet het verkeer van de Weststraat stoppen en voorrang 
verlenen aan het verkeer komende uit de Doelstraat. 
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Deze maatregel zal aangeduid worden door de plaatsing van het verkeersbord B5 en het 
aanbrengen van een dwarsmarkering voorzien in artikel 76 van het algemeen reglement op de 
politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.  

Artikel 3 – De haaientanden op het kruispunt Weststraat–Doelstraat zullen worden verwijderd. 

Artikel 4 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd en het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 5 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

5.  Vaststellen van een aanvullend reglement met betrekking tot de Gentstraat 

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; 
Overwegende dat de Gentstraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat de schoolgaande jeugd komende van het noorden van de Gentstraat oversteekt ter 

hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en dat daar geen oversteekplaats aanwezig is; 
Overwegende dat het aangewezen is een bijkomende oversteekplaats aan te leggen ter hoogte van 

het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouwestraat; 
Overwegende dat op basis van deze realisatie een veilige oversteekbeweging kan gemaakt worden; 
Overwegende het positief advies van de verkeersdienst van de politiezone Midow; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 

Artikel 2 – Er wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht in de Gentstraat ter hoogte van de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat. 

Deze maatregel zal aangeduid worden door het aanbrengen van dwarsmarkeringen voorzien in 
artikel 76 van het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg. 

Artikel 3 – Ter hoogte van de oversteekplaats worden de aanwijzingsborden F49 aangebracht. 

Artikel 4 – De parkeerstrook ter hoogte van Gentstraat 53-55 zal worden verwijderd. 

Artikel 5 – Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, zoals gewijzigd en het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976, zoals gewijzigd. 

Artikel 6 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 
6.  Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde 

bedrijven, fase 2' 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
Gelet op het gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 17 december 1979; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende bekrachtiging van 
de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente Ingelmunster behoren tot het 
regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de goedkeuring van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de aanleiding voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan de gewenste 
uitbreiding van de huidige activiteiten van het bedrijf betreft. Het bedrijf is historisch gegroeid op zijn 
bestaande locatie en alle gronden waarop de uitbreiding gepland wordt, zijn in eigendom van het bedrijf. 
Voor het bedrijf ‘De Bierhalle Hoge Doorn’ wenst dit RUP een heel beperkte uitbreiding toe te laten, mits het 
voorzien van de nodige buffering. Het RUP wenst tevens de mogelijkheid open te laten om in de toekomst 
een geïntegreerd bedrijfsgebouw toe te laten, samen met de bedrijfswoning; 

Overwegende dat het plangebied volgens het gewestplan Roeselare-Tielt gelegen is deels in 
woongebied met landelijk karakter (eerste 50 m langs de Bruggestraat) en deels in agrarisch gebied; 

Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt door Studiebureau Demey bvba; 
Overwegende dat de opmaak van het RUP zonevreemde bedrijven fase 2 in overeenstemming is met 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden voor zonevreemde 
bedrijven; 

Gelet op de plenaire vergadering van 23 mei 2016 met de adviserende instanties; 
Overwegende dat naar aanleiding van de opmerkingen geformuleerd op de plenaire vergadering een 

aantal aanpassingen werden doorgevoerd; 
Gelet op het ontwerp van het RUP zonevreemde bedrijven fase 2, bestaande uit een plan van de 

bestaande toestand, een bestemmingsplan, een memorie van toelichting en stedenbouwkundige 
voorschriften opgemaakt door Studiebureau Demey bvba; 

Gelet op de beslissing van 14 april 2016 houdende de planMER-ontheffing; 
Gelet op de visievorming in de memorie van toelichting; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van het RUP zonevreemde bedrijven fase 2 voorlopig vast te stellen. 

Artikel 2 – Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de organisatie van een openbaar 
onderzoek. 

PATRIMONIUM 
7.  Goedkeuren van een kosteloze grondafstand voor een trage weg tussen de 

Naaipanderstraat en de Doelstraat  

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de heer Galle Franky en mevrouw 

Vanackere Els volgens de reguliere procedure tot het bouwen van een serre en technisch gebouw; 
Overwegende dat de vergunningsaanvraag met referentie B/2014/68 op 14 juli 2014 werd 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen mits het naleven van bepaalde voorwaarden; 
Overwegende dat één van de voorwaarden de kosteloze eigendomsoverdracht van de aan te leggen 

trage weg betreft; 
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Overwegende dat Galle Franky en Vanackere Els deze grond ten kostelozen titel wensen over te 
dragen aan de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat deze overdracht geschiedt om reden van openbaar nut in het kader van de aanleg 
van een wandel- en fietsverbinding tussen de Naaipanderstraat en de Doelstraat; 

Gelet op het opmetingsplan met referentie Ingelmunster Naaipanderstraat – Doelstraat, opgemaakt 
op 25 oktober 2016 door Landmetersbureau Deloof BVBA; 

Gelet op het ontwerp van akte, in bijlage; 
Op voorstel van de bevoegde schepen 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgend onroerend goed door Galle Franky–Vanackere 

Els aan de gemeente Ingelmunster, ten kostelozen titel, wordt goedgekeurd. 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

A Deel van perceel 444C 5a 10ca 44dma 

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname in het openbaar domein 
van de gemeente Ingelmunster. 

VRIJE TIJD 
8.  Goedkeuren van het reglement betreffende een subsidie aan verenigingen voor de aankoop 

van aankondigingsborden 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, §2; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 

sommige subsidies; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 juni 2015 houdende goedkeuren van de 

gebruiksreglementen van de voor gebruik beschikbare zalen en lokalen van de gemeente, meer bepaald 
artikel 4; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2016 houdende goedkeuren van het 
reglement op het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsvoorzieningen; 

Overwegende dat het gemeentebestuur voorzieningen beschikbaar stelt voor het bevestigen van 
panelen, vlaggen en affiches waarop manifestaties en activiteiten van Ingelmunsterse verenigingen of 
organisaties kunnen aangekondigd worden; 

Overwegende dat verenigingen door het reglement op het gebruik van de gemeentelijke 
aankondigingsvoorzieningen genoodzaakt zijn om nieuwe aankondigingsborden of panelen aan te kopen; 

Gelet op het ontwerp van subsidiereglement; 
Overwegende dat in het budget voldoende middelen worden voorzien; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het reglement wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 – Het reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en blijft geldig tot en met 31 december 2018. 

ALGEMEEN BESTUUR 
9.  Gemeentelijk reglement op de begraafplaats en de lijkbezorging 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42, §2; 
Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer 
van de begraafplaatsen en crematoria; 

Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart betreffende de toepassing van het decreet van 16 
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 december 2001 houdende goedkeuren van de 
politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op het algemeen politiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden; 
Overwegende dat het reglement van 2001 aangepast moet worden aangezien de wetgeving ter zake 

in 2004 werd aangepast; 
Overwegende dat een sterke administratieve vereenvoudiging bij de toepassing van het reglement 

mogelijk was; 
Overwegende dat een aanpassing nodig was omdat er nog geen regeling was getroffen voor de 

Sterretjesweide, de kinderbegraafplaats en de Gravenkapel; 
Gelet op het ontwerp van reglement dat de politieverordening van 2001 vervangt; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De politieverordening van 4 december 2001 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en 

eventuele latere wijzigingen wordt afgeschaft. 

Artikel 2 – Het gemeentelijk reglement op de begraafplaats en de lijkbezorging wordt goedgekeurd en als 
bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 3 – Het reglement treedt in voege vanaf heden. 

VEILIGHEID 
10.  Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing 

Dit punt wordt uitgesteld naar een volgende zitting. 

EREDIENSTEN 
11.  Goedkeuren van het kerkenbeleidsplan Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42, §2; 
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 12.3.12; 
Gelet op het decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van 

diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en 
wat betreft financiële en technische aanpassingen, artikel 45; 

Gelet op de Inspiratienota van het agentschap Onroerend erfgoed van 2 december 2016; 
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2017 aanvragen van een premie overeenkomstig het 

decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten voor beschermde 
monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst, nog enkel in aanmerking komen indien aan het 
bevoegde agentschap een actueel kerkenbeleidsplan is bezorgd; 

Overwegende dat een overgangsregeling werd ingevoerd voor aanvragen die reeds voor 1 januari 
2017 aan het agentschap werden bezorgd, met name dat voor deze dossiers de indieners tijd krijgen tot 1 
september 2017 om een actueel kerkenbeleidsplan in te dienen; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster onder de overgangsregeling valt met het dossier dat 
werd ingediend met ref. 4.003/36007/105.1 ‘Vernieuwen verwarming’ voor de Sint-Amandskerk; 

Overwegende dat, voortgaande op de inspiratienota, in onderling overleg tussen het gemeentebestuur 
en de kerkfabriek Sint-Amandus Ingelmunster, werd beslist een kerkbeleidsplan op te stellen in eigen beheer 
met onderlinge samenwerking kerkbeleidsplan (aangezien te Ingelmunster nog slechts 1 kerk in gebruik is 
voor de eredienst); 

Overwegende dat het voorontwerp in pre-advies werd voorgelegd aan het Bisdom Brugge en het 
Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur die de bevoegde minister in deze materie bijstaat; 
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Gelet op de goedkeuring van het ontwerp kerkbeleidsplan door de kerkraad van Sint-Amandus op 7 
februari 2017; 

Gelet op de goedkeuring van het ontwerp kerkbeleidsplan door het bisdom Brugge op 10 februari 
2017; 

Overwegende dat het ontwerp kerkbeleidsplan door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd 
alvorens het bij het bevoegde agentschap kan worden ingediend; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het kerkbeleidsplan Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Els 
Leysen, gemeenteraadslid, hoe de situatie nu zit met betrekking tot het parkeren in de Doelstraat. Wanneer 
zal worden ingegerepen tegen de verschillende vormen van wildparkeren. 
Mevrouw Martine Verhamme, schepen, antwoordt dat aan de verkeersdienst van Midow zal gevraagd 
worden om de noodzakelijke handhaving te doen. 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Davy 
Claerhout, gemeenteraadslid, of de huidige toestand van de Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie kan 
worden onderzocht en of er oplossingen op korte, middenlange en lange termijn voor het behoud van deze 
trage verbinding kunnen worden gezocht. 
De Lysbrug op het kanaal Roeselare-Leie staat reeds getekend op een kaart van de Mandel in 1636. Ze werd 
vernield in de tweede wereldoorlog. In 1973 werd, na de moderniseringswerken en de verbreding van het 
kanaal, de nieuwe Wantebrug officieel opengesteld en de metalen Lijsbrug heropgericht in de nabijheid van 
een nieuwe zwaaikom. Reeds in 2005 en 2009 werd door onze fractie de roestvorming en status van de 
brug aangekaart op de gemeenteraad. Opnieuw in 2011 werd door collega raadslid Martine Verhamme de 
vraag gesteld of de brug zou verdwijnen, dan wel zou worden vervangen in het kader van de 
dorpskernhernieuwing. Toenmalig Burgemeester Yves Vercruysse stelde toen: ‘De brug blijft behouden. 
Volgens AWZ zijn er geen stabiliteitsproblemen en werd ze hersteld. De komende jaren wordt ze nog eens 
opnieuw geschilderd.' Op vandaag zijn er zeker opnieuw vragen te stellen over het onderhoud van de brug 
en ook over het behoud en de vernieuwing ervan. 
Overwegende dat onze fractie van veilig (fiets)verkeer een topprioriteit heeft gemaakt en trage verbindingen 
in dat kader van uitermate belang zijn. Overwegende dat met de reeds bestaande bewoning en de twee 
extra geplande woonprojecten in de heel nabije omgeving en de wijken aan de zuidkant van de Gentstraat 
het behoud van deze trage verbinding ongeveer in het midden tussen de Dorpsbrug en de Ringbrug meer 
dan zinvol is en blijft. Overwegende dat de brug de aansluiting maakt tussen het centrum en de geplande 
jeugdlokalen op het sportcentrum en het speelbos. Overwegende de belangrijke trage verbinding en 
aansluiting op de bestaande fietsverbinding van het jaagpad langsheen het kanaal Roeselare–Leie en de 
belangrijke trage verbinding en aansluiting op het “Wandel op de Mandel pad” naar onze buurgemeente 
Izegem tot stand zijn gekomen. Overwegende de huidige samenwerking met Waterwegen en Zeekanalen in 
het dossier van de centrumbrug, wordt gevraagd of het onderzoek heropend kan worden naar de toestand 
van de brug en de mogelijke herstelling van de schade op korte en middenlange termijn. Verder wordt 
gevraagd of het gemeentebestuur een duidelijk standpunt wil innemen naar de toekomst van deze 
verbinding op lange termijn toe en de nodige stappen wil zetten om dit dossier tijdig met Waterwegen en 
Zeekanalen aan te kaarten. 
De heer Rob Kindt, schepen, antwoordt dat de Lysbrug met zekerheid niet verdwijnt, maar wel in slechte 
staat is. Er zal overleg met W&Z worden gehouden waarbij alle opties opengehouden worden (herstel, 
nieuw, ...). Het gemeentebestuur is bereid cofinanciering te voorzien voor een oplossing. Bovendien heeft de 
gemeente nog recht op een subsidiesaldo van het gebiedsprogramma Kanaal van de provincie. 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, gemeenteraadslid, wat de gevolgen zullen zijn voor Ingelmunster na de fusie van de voetbalclubs 
OMSI en KFC Izegem. 
De heer Kurt Windels, burgemeester, geeft aan dat er geen enkel voorafgaandelijk contact geweest is met 
de betrokkenen en ook nog niet achteraf. Feit is dat de gemeente een overeenkomst heeft met OMSI en niet 
met Mandel United. Een overleg wordt in het vooruitzicht gesteld om naar de wensen van hen te luisteren. 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, gemeenteraadslid, hoe het komt dat het wachtbekken in de Vierbunderwijk werd geruimd zonder 
voorafgaande berichtgeving aan de buurt. 
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De heer Wilfried Vanacker, schepen, antwoordt dat Infrax deze werken heeft uitgevoerd zonder ook de 
gemeente te verwittigen. 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, gemeenteraadslid, of de kap in het kasteelpark overeenkomstig het beheersplan werd uitgevoerd 
en zo niet, hoe het dan verder moet. 
De heer Kurt Windel, burgemeester, antwoordt dat de twee bevoegde administraties, ANB en OE, daarover 
niet eensluidende meningen hebben. Slotconclusie is wel dat er inbreuken zijn ten opzichte van het 
beheersplan. De verdere opvolging hiervoor zal door ANB gebeuren die een PV van overtreding zal opmaken 
ten aanzien van de eigenaar. Daarin zal worden opgenomen wat hem te doen staat voor regularisatie of het 
herstel. 
 
De zitting werd afgerond om 21.05 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
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KOSTELOZE GRONDAFSTAND 
 
Op     tweeduizend zeventien wordt door mij, 
Bram PEENE, Vlaamse commissaris bij de afdeling 
Vastgoedtransacties, volgende overeenkomst vastgelegd tussen: 
1) 1. De heer GALLE Franky Gerard, geboren te Izegem op 2 juli 
1971, (rijksregisternummer 71.07.02-025.97), en zijn echtgenote 
mevrouw VANACKERE Els Marie-Thérèse Agnes, geboren te Izegem 
op 11 juli 1972, (rijksregisternummer 72.07.11-022.45), samen 
wonende te 8770 Ingelmunster, Veldstraat 1 A.  
Zij verklaren gehuwd te zijn te Izegem op 27 augustus 1993 onder 
#(geen) blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris # te # op #. 
Zij verklaren geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring 
aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.  
Hierna verder genoemd "de overdrager". 
2) De Gemeente INGELMUNSTER, waarvan de burelen gevestigd zijn 
te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, met nationaal nummer 
0207.485.473. Hier vertegenwoordigd door de Vlaamse commissaris, 
krachtens het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de 
bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd tot het 
uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en 
voor rekening van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde entiteiten; 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende 
de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 houdende de 
Vlaamse Vastgoedcodex (Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015), 
houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen 
en tot regeling van de werkwijze van het decreet van 19 december 
2014; het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, 
Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de 
Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 
2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, gewijzigd bij Ministerieel 
Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie 
van 2 maart 2015 (Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015). 
De instrumenterende ambtenaar treedt op in uitvoering van een 
beslissing van de gemeenteraad van    2017, beslissing 
die volgens verklaring definitief geworden door het verstrijken van de 
toezichtstermijn zonder opmerkingen van de hogere overheid. 
Hierna verder genoemd “de verkrijger".  

 
 
Vlaamse overheid 
Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 05235  
Dossiernr. klant: 
 
Repertoriumnr.: 
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VOORAFGAANDE UITEENZETTING 
Deze grondafstand geschiedt voor openbaar nut in het kader van de 
aanleg van een wandel- en fietsverbinding tussen de Haaipanderstraat en 
de Doelstraat. 

AFGESTANE EIGENDOM 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
GEMEENTE INGELMUNSTER  
Een deel grond met eventuele aanhorigheden met een opgemeten 
oppervlakte van vijf are tien centiare vierenveertig decimilliare (5a 10ca 
44dma), te nemen uit een perceel thans gekend ten kadaster als serre, 
Doelstraat 161+, sectie A nummer 444 C P000, voorheen bekend onder 
de kadastrale nummers 433 B, 434 D, 444 B. Het goed heeft als 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer A 444 D P00000. 
Hierna genoemd “het goed”. 
Plan 
Dit goed staat afgebeeld op het opmetingsplan met referentie 
Ingelmunster Naaipanderstraat-Doelstraat, opgemaakt op 25 oktober 
2016 door Landmetersbureau Beloof BVBA, te Ingelmunster, 
Meulebekestraat 121, plan waarvan de partijen verklaren kennis te 
hebben genomen. 
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 1, vierde lid, van de 
Hypotheekwet. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van 
afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 36007/10483. Dit plan en de 
referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. 
2. Eigendomstitel 
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om het verkregen te hebben jegens # bij akte verleden voor 
# op #, overgeschreven op het # hypotheekkantoor te #, op #, boek, 
nummer # #OFWEL overgeschreven op het # hypotheekkantoor te #, 
met formaliteitnummer #. 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte. 

VOORWAARDEN 
Deze afstand wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt overgedragen aan de verkrijger voor vrij, zuiver en niet 
bezwaard met enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of bezwarende 
overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding, noch 
wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond (dit alles 
onverminderd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek 
"Bodemdecreet"), noch wegens afwijking in de hoger aangeduide 
oppervlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al 
overtrof het één twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de 
verkrijger blijven, zonder verhaal tegen de overdrager.  
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Het goed wordt overgedragen met al zijn zichtbare en verborgen 
gebreken, zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou gehouden zijn.  
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens 
vergissing in benaming, beschrijving en ligging.  
3. Erfdienstbaarheden 
Het goed wordt overgedragen met al zijn lijdende en heersende, 
voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen 
zijn en met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel 
te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, 
zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen.  
De overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van het voorschreven goed en geen 
kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de wettelijke, 
met uitzondering van de erfdienstbaarheden opgenomen in het 
inlichtingenformulier van de gemeente Ingelmunster waarin is 
opgenomen hetgeen volgt: 
Erfdienstbare strook langs waterloop 2e categorie 
Voet- en jaagpad (buurtwegen), trage weg 
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat 
in hogervermelde bepalingen, voor zover deze nog van toepassing zijn 
en betrekking hebben op het voorschreven goed onder #, zonder dat 
onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze 
die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet. 
4. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens overgedragen met alle rechten en verplichtingen 
inzake eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de 
scheiding uitmaken tussen het voorschreven goed en de aanpalende 
eigendommen.  
5. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit 1) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster van 7 november 2016, die de verkrijger erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, 2) de verklaringen van de 
overdrager 3) het hypothecair getuigschrift en 4) de raadpleging van het 
e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
1) Het goed is gelegen in het gewestplan ‘Roeselare-Tielt’, 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 december 1979, met als 
bestemming agrarisch gebied; 
2) voor het kadastrale perceel waaruit het goed wordt genomen werden  
volgende stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt:  
36007/5370/B/2009/145, overwelven van een gracht; 
36007/5656/B/2012/175, bouwen serre en bijgebouw 
36007/5794/B/2014/68, bouwen van serre en technisch gebouw 
36007/5880/B/2015/46, oprichten van huisvesting voor 
seizoensarbeiders in bestaande technische ruimte bij serregebouw. 
3) met betrekking tot het goed werd geen dagvaarding uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de 
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Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch enige rechterlijke beslissing 
gewezen; 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 
van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van 
toepassing. 
5) Op het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit.  
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten 
#wel/niet valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, #wel/niet het 
voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening of van een 
planbatenheffing en er evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en 
gevalideerd noch werd geweigerd. 
De overdrager verklaart geen kennis te hebben van enige 
stedenbouwkundige overtreding met betrekking tot het voorschreven 
goed, en voor alle constructies door hem opgericht, een 
stedenbouwkundige vergunning te hebben bekomen en dat al deze 
constructies conform die vergunning werden opgericht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goed zolang er geen stedenbouwkundige 
vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht 
vervangen door een meldingsplicht.  
De overdrager verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige 
vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat 
dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te 
kunnen geven omtrent de mogelijkheid om op de niet bebouwde delen 
van het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan. 
6. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed niet voorkomt op een 
(voor)ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- 
en dorpsgezichten, landschappen of archeologische patrimonia, noch 
het voorwerp is van een dergelijk voorlopig of definitief 
beschermingsbesluit en zij terzake geen bericht hebben ontvangen, en 
niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris. 
7. Bodemdecreet   
1) De verkrijger verklaart dat hij voor het verlijden van deze authentieke 
akte bodemattesten heeft aangevraagd bij de OVAM voor het goed, 
overeenkomstig artikel 119 van het Bodemdecreet, attest waarvan hij 
kennis heeft genomen. 
2) De overdrager verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige 
akte, bij zijn weten een risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op 
deze grond risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals 

Vervolg zitting van 21 februari 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 7 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 71 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 8893-5606-1205-0233 op www.verifieer.be.



 

 
Blad 3 van 5 
 

fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, 
toestellen en handelingen die een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst 
door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 
van het Bodemdecreet. 
3) De inhoud van het bodemattest, dat door de OVAM werd afgeleverd 
op 28 november 2016, luidt als volgt: “Deelperceel van 
36007A044/00C000, zie plan in bijlage. Verder “deze grond” genoemd. 
Inhoud van het bodemattest. Deze grond is opgenomen in het 
grondeninformatieregister. Voor een overdracht moet voldaan zijn aan 
de richtlijnen overdracht delen van kadastrale percelen. Informatie uit 
de gemeentelijke inventaris: de OVAM heeft voor deze grond geen 
gegevens uit de gemeentelijke inventaris. Dit bodemattest vervangt alle 
vorige bodemattesten.” 
4) Beide partijen bevestigen verder uitdrukkelijk dat op het perceel dat 
onder meer het voorwerp uitmaakt van deze akte, een inrichting 
gevestigd is of was, of een activiteit gevestigd is of was, die opgenomen 
is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging 
kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. 
Uit de inlichtingen afgeleverd door milieuambtenaar bij de gemeente 
Ingelmunster op 16 januari 2017 blijkt het volgende: 
Op 4 september 2014 werd een milieuvergunning verleend door de 
Deputatie aan de heer Galle Franky / Bioheat bvba voor het wijzigen en 
uitbreiden van een glastuinbouwbedrijf voor een termijn tot 15 juni 
2026. Deze uitbreiding omvat zowel een uitbreiding van het bestaande 
serrecomplex (1) in de Veldstraat 1A als de uitbreiding met een volledig 
nieuw serrecomplex (2) gelegen tussen de Naaipanderstraat en de 
Doelstraat. Beide serrecomplexen bevinden zich in vogelvlucht op meer 
dan 250 m van elkaar. Bij de nieuwe serre (gelegen tussen de 
Doelstraat en de Naaipanderstraat, met adres Naaipanderstraat 20) is 
een loods/technische ruimte aanwezig. In en naast de loods/technische 
ruimte zijn volgende activiteiten vergund: 
12.1.2 Noodstroomgroep 130 kWth en 80 kWel (verplaatsbaar) vormt 
samen met de noodstroomgroep en de WKK-installaties in 
serrecomplex 1 een risico-activiteit 
12.2.1 Transformator 250 kVA Geen risico-activiteit 
12.3.2 Acculaders 20 kW Geen risico-activiteit 
15.1.2 Stallen van 20 voertuigen en/of aanhangwagens Geen risico-
activiteit 
16.3.1.1 2 compressoren 3 kW en 8 kW en koelgroep 40 kW Geen 
risico-activiteit 
17.3.3.2.b Opslag van 2 x 1400 kg salpeterzuur, 2 x 1190 kg zoutzuur 
en 2 x 1220 kg natriumhypochloriet Risico-activiteit 
17.3.6.1.b Bovengrondse mazouttank 5000 l Geen risico-activiteit 
17.4 350 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Geen risico-
activiteit 
28.1.f.1 Opslag 30 ton kunstmest Geen risico-activiteit. 
5) Overdracht van een deel van een risicoperceel 
Uit onderzoek van de milieuambtenaar van de gemeente Ingelmunster 
blijkt echter dat de overdracht van het deel van het kadastraal perceel 
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zoals hierboven beschreven, echter niet te beschouwen is als een 
overdracht van risicogrond aangezien de eigenaar van de grond de 
overdrager is, en het bewezen werd dat cumulatief voldaan is aan de 
volgende voorwaarden: 
1° Oppervlakte over te dragen deel < 20 % van het kadastraal perceel 
De oppervlakte van het over te dragen deel (trage weg) bedraagt 510 
m² en de totale oppervlakte van het perceel bedraagt 57840 m². Het 
over te dragen deel bedraagt 0,88 % van de oppervlakte van het 
perceel. 
2° Geen risico-inrichting op het over te dragen deel van het kadastraal 
perceel. Voor de bouw van de serre was het volledige perceel in 
gebruik als landbouwgrond. Na de bouw van de serre worden enkel 
risico-inrichtingen uitgevoerd binnen de loods/technische ruimte bij de 
serre. 
3° Oppervlakte risico-zone op het kadastraal perceel < 50 % van 
oppervlakte kadastraal perceel. De noodstroomgroep is verplaatsbaar 
en wordt binnen in de loods gestald. Enkel wanneer de 
elektriciteitsvoorziening uitvalt wordt de noodstroomgroep buiten 
geplaatst, op de plaats zoals aangegeven op het uitvoeringsplan bij de 
milieuvergunning van 4 september 2014. 
De voedingsunit met de opslag van bijtende en/of schadelijke 
vloeistoffen in IBC-boxen op lekbakken bevindt zich in de hoek van de 
technische ruimte. De vergunde opslag van maximum 2 IBC-boxen 
zoutzuur en maximum 2 IBCboxen natriumhypochloriet werd vervangen 
door maximum 2 IBC-boxen waterstofperoxide of 2 x 1200 kg 
waterstofperoxide. In praktijk staan er nu maximum 4 IBC-boxen 
bijtende en/of schadelijke vloeistoffen in plaats van 6 IBC-boxen bij 
de voedingsunit, nl. 2 x 1400 kg salpeterzuur en 2 x 1200 kg 
waterstofperoxide. De oppervlakte risico-zone op het kadastraal perceel 
bedraagt ongeveer 13 m² of 0,02 % van het kadastraal 
perceel. 
4° Geen gegevens in het grondeninformatieregister waaruit blijkt dat op 
het over te dragen deel van perceel bodemverontreiniging tot stand is 
gekomen. De bouw van de serre werd aangevat op 2 november 2014. 
Op het perceel 0444 C werd nog geen bodemonderzoek uitgevoerd. 
6) De verkrijger verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van 
deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 116, paragraaf 1 
van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou kunnen bestaan. 
8. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goed niet het voorwerp 
uitmaakt van een conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht 
van wederinkoop. De overdrager verklaart dat het goed niet 
onderworpen is aan enig wettelijk recht van voorkoop of recht van 
wederinkoop. 
9. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat het bij 
deze overgedragen goed niet onder de voorschriften valt van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
10. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
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a)Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid en na opzoekingen op de door de 
overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten deelt de 
instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij 
zijn weten, het overgedragen goed: 
- gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig 
gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.  
b)Landverzekeringsovereenkomst 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, verklaart de instrumenterende ambtenaar dat het goed 
gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor overstromingen. 
11. Voorbehoud 
Alle meters en leidingen die zich thans in voorschreven goed zouden 
bevinden en die niet aan de overdrager toebehoren, maken geen deel 
uit van deze overdracht en worden voorbehouden aan wie er recht op 
zou hebben. 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande 
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op het goed kunnen bevinden. Alle installaties en 
leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de 
overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze overdracht 
en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In 
voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen 
voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De verkrijger dient 
zich te verstaan met de maatschappijen of besturen die eigenaar zijn 
van deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan 
noodzakelijk is. De overdrager kan in geen geval aangesproken worden 
voor de onkosten, schadeloosstellingen en verplichtingen die zouden 
voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
De verkrijger heeft de volle eigendom, het genot en het vrije gebruik 
van het voorschreven goed vanaf heden. De overdrager verklaart dat 
het voorschreven goed niet verhuurd is en dat derden hierop geen 
gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen 
die betrekking hebben op het goed te zijnen laste nemen vanaf één 
januari aanstaande. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de 
overdrager de volledige onroerende voorheffing zal dragen en betalen 
met betrekking tot het goed voor wat betreft het lopende jaar, en dat hij 
zich ervan zal onthouden er teruggave van te vragen om welke reden 
ook. De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen 
en/of verhaalbelastingen te hebben.  

VERGOEDING 
Partijen zijn overeengekomen om de overdracht van het goed kosteloos 
te laten gebeuren. 

Vervolg zitting van 21 februari 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 7 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 71 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 8893-5606-1205-0233 op www.verifieer.be.



 

 

FISCALE VERKLARINGEN 
1. BTW 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van 
het Wetboek der Belastingen op de Toegevoegde Waarde voor: 
“Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van 
artikel 4, § 2, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor 
hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die 
belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of 
hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn 
hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de 
zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken. De Minister van Financiën 
regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf.” 
 “Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de 
bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met 
een van die straffen alleen 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het 
raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de 
schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 5 jaar en 
met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die 
straffen alleen.”. 
De heer Galle verklaart dat hij belastingplichtige voor de belasting over 
de toegevoegde waarde is met als enig nummer BE 0523.743.085. 
Mevrouw Vanackere verklaart dat zij belastingplichtige over de 
toegevoegde waarde is met als enig nummer BE 0860.947.353. 
2. Registratierechten 
Prijsbewimpeling 
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en 
artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk 
als volgt luiden: 
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die 
ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, 
aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.” 
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake 
de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk 
van de contracterende partijen: 
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de 
overeengekomen waarde; 
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die 
door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een 
overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het 
federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, 
onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen 
van de overeenkomst niet weergeeft. 
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de belastingverhoging.” 
Kosteloze Registratie 
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Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De verkrijger 
verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut, zoals 
voormeld. 

SLOTBEPALINGEN 
1. De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen 
enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 
overschrijving van een uitgifte van deze akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verkrijger. 
3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op 
hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de 
partijen hem werd aangetoond aan de hand van stukken door de wet 
vereist. 
5. Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk 
raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve 
schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te 
zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt 
werd van artikel 3 bis §1 van het KB van 24 oktober 1934. 
6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit 
onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en 
verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te 
aanvaarden. 
7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte 
ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de 
akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de 
instrumenterende ambtenaar en de partijen, de datum en plaats van het 
verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht 
aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de 
instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de verschijners 
toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de 
akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg 
meer over te wensen. 
WAARVAN AKTE 
Verleden te Ingelmunster op datum zoals hierboven vermeld. Na 
vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen getekend 
met ons, instrumenterend ambtenaar.  
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Subsidie aankoop panelen 
voor aankondigingsborden 

 
 

Reglement subsidie aankoop panelen voor aankondigingsborden 

Artikel 1: onderwerp 

§ 1 – Binnen de mogelijkheden van de voorziene budgetten voorziet het gemeentebestuur een subsidie aan 
verenigingen die nieuwe panelen aankopen voor het bekend maken van hun activiteiten via de 
aankondigingsborden. 

§ 2 – Enkel organisatoren uit categorie I en II uit het verhuurreglement voor gemeentelijke zalen van Ingelmunster 
hebben recht op deze subsidie. 

 

Artikel 2: panelen 

§ 1 – De panelen moeten voldoen aan de vereisten bepaald in het ‘Reglement op het gebruik van de gemeentelijke 
aankondigingsvoorzieningen’. 

 

Artikel 3: subsidie 

§ 1 – De vereniging kan éénmalig de subsidie aanvragen, dus niet voor verschillende activiteiten. 

§ 2 – De vereniging dient een aanvraagformulier in, samen met de factuur van de aankoop van de panelen. 

§ 3 – De subsidie bedraagt het bedrag van de aankoop van de panelen, met een maximum van 100 euro. 

§ 4 – De subsidie wordt in december uitbetaald, in het jaar van de aanvraag. 

§ 5 – De subsidie moet aangevraagd worden voor 31 december 2018. 
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Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen 

1. Begraafplaatsen. 
 

Artikel 1 
Dit reglement betreft alle aangelegenheden die betrekking hebben op de gemeentelijke begraafplaats conform het 
decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 en latere wijzigingen.  
 

Artikel 2 
De begravingen hebben plaats op de gemeentelijke begraafplaats waarvan de ingangen gelegen zijn langs de 
Schoolstraat, de Bollewerpstraat en de Hinnebilkstraat te Ingelmunster. Het is ook de plaats waar asurnen kunnen 
begraven of bijgezet worden in het columbarium en het urnenveld. De as kan er verstrooid worden op de 
strooiweide. 
Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan volgens de geldende decretale reglementeringen. 
Op de gemeentelijke begraafplaats is eveneens een pluralistisch gebouw aanwezig, de Gravenkapel, waarvan het 
gebruik in dit reglement is vastgelegd. 
 

Artikel 3 
Mogen op de begraafplaats ter aarde besteld, bijgezet of verstrooid worden: 
- de personen die overleden zijn in de gemeente Ingelmunster of er dood zijn aangetroffen; 
- de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar die ingeschreven zijn in de 

bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregisters van de gemeente; 
- hiermee worden gelijkgesteld de personen die de gemeente effectief bewonen maar van de inschrijving zijn 

vrijgesteld krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten; 
- de personen die begunstigd zijn met een recht op begraving op de gemeentelijke begraafplaats; 
- de personen die voordien hun gewone verblijfplaats in de gemeente hadden en die op het moment van overlijden 

niet langer dan 15 jaar geleden de gemeente verlaten hebben of die op het moment van overlijden opgenomen 
waren in een instelling buiten de gemeente of inwoonden bij een bloedverwant buiten de gemeente; 

- ongehuwde personen van wie de bloedverwanten in 1e of 2e graad wel ingeschreven zijn in de gemeente. 
 

Artikel 4 
Een perceel van de gemeentelijke begraafplaats wordt als sterretjesweide voorbehouden voor de begraving van 
foetussen die geboren worden voor het verstrijken van de zesde maand van de zwangerschap. 
Een perceel van de gemeentelijke begraafplaats wordt als kinderbegraafplaats voorbehouden voor de begraving 
van kinderen van 0 tot en met 7 jaar. 
 

Artikel 5 
Personen die het statuut van oudstrijd(st)er hebben worden kosteloos begraven voor een termijn van 50 jaar, 
geldend voor zowel de betrokkenen als hun echtgeno(o)te. Deze termijn wordt gerekend vanaf het overlijden van 
de langstlevende. De begraving bij het vooroverlijden van de echtgeno(o)t(e) van een oudstrijd(st)er volgt 
hetzelfde regime van begraving als deze van de oudstrijd(st)er zelf. 
 

Artikel 6 
De overledenen worden begraven door de gemeentelijk aangestelde, de een na de andere, in doorlopende 
volgorde, in de door de burgemeester aangeduide perken.  
Op de begraafplaats is ook een gemeentelijke wachtkelder voorzien voor het bergen van lijken, die nog geen 
definitieve bestemming hebben of waarvoor nog geen toestemming tot begraven werd verleend. 
Volgende vormen van begraven zijn mogelijk: 

� Begraving in niet-geconcedeerde grond, bijzetting in columbarium of in een urnenkelder zonder concessie: 
dit is kosteloos maar desgevallend zal de prijs van de nis of urnenzerk aangerekend worden.   
Verlenging van deze vormen van begraving wordt geregeld in artikel 20 van dit reglement. 

� Asuitstrooiing 
� Concessie voor grafkelder voor max. 2 personen + 2 urnen (enkel voor ongehuwde kinderen) 
� Concessie voor urnenkelder voor max. 2 personen + 1 urne (enkel voor ongehuwd kind) 
� Concessie voor columbarium voor max. 2 personen 

Voor betalende vormen van begraving wordt eveneens verwezen naar het gemeentelijk retributiereglement 
terzake. 
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Artikel 7 
Onder voorbehoud van wat voorzien is bij artikel 6 van deze verordening heeft elke teraardebestelling plaats in een 
afzonderlijk graf.  
De afstand tussen de gewone begraafplaatsen wordt vastgesteld als volgt: 
a: tussen de begraafplaatsen: 30 à 40 cm; 
b: aan hoofd en voeteinde: 30 à 50 cm. 
De grafkuilen zullen 80 cm breed en 1,50 m diep zijn. 
 

2. Ordemaatregelen. 
 

Artikel 8 
De gemeentelijke begraafplaats is toegankelijk voor het publiek van 8u30 tot 18u. 

De begrafenissen kunnen plaats vinden: 

� 01/02 tot 31/03: van 8u tot 17u 
� 01/04 tot 31/08: van 8u tot 18u 
� 01/09 tot 15/11: van 8u tot 17u 
� 16/11 tot 31/01: van 8u30 tot 16u30 
� op zaterdag van 9u tot 13u 

Artikel 9 
De toegang tot de gemeentelijke begraafplaats is verboden aan: 
1. personen die kennelijk in staat van dronkenschap verkeren; 
2. personen die zonder vergunning of concessie van de gemeente goederen of diensten te koop aanbieden; 
3. personen die een vuurwapen dragen, uitgezonderd de leden van de openbare veiligheid op dienst; 
4. personen die zich zodanig gedragen dat men anderen stoort of beledigt, of op een wijze die onverenigbaar is 
met de rust en de waardigheid van de plaats en met de eerbied die aan de doden is verschuldigd; 
5. alle dieren, uitgezonderd geleidehonden. 

Artikel 10 
Op de gemeentelijke begraafplaats is het verboden: 
- de muren en omheiningen der begraafplaatsen, net als de omheiningen der graven, de grafstenen en de 

gedenktekens te beklimmen; 
- de bomen, de gewassen of de bloemperken te beschadigen; 
- de graftekens of  -monumenten te beschadigen of te bekladden, er iets op te schrijven of te schrappen; 
- de gedenktekens, omheiningen of andere voorwerpen, die de graven versieren, te beschadigen; 
- de graven, gras- en bloemperken te betreden; 
- schade te berokkenen aan de aangelegde wegenis; 
- afval, papier en andere voorwerpen weg te werpen binnen de omheining van de begraafplaats, tenzij in de 

daartoe bestemde bakken; afval dat niet afkomstig is van de gemeentelijke begraafplaats daar weg te werpen of 
in de voor afval afkomstig van de begraafplaats bestemde bakken te plaatsen; 

- handelingen te begaan in strijd met de welvoeglijkheid; 
- zonder toelating binnen te dringen in de Gravenkapel en het gebouw, voorbehouden aan het personeel; 
- te spelen en te fietsen; 
- te zingen en muziek te spelen, die niet overeenstemt met de dodenverering; 
- reclame te maken onder gelijk welke vorm of voor om het even welk doel, zowel binnen de begraafplaats als op 

de poorten of de muren. Nochtans mag zo dicht mogelijk bij de grond een plaatje aangebracht worden op het 
grafteken, met vermelding van gegevens in verband met de maker van het grafteken; 

- op gelijk welke wijze de doorgang van een lijkstoet te belemmeren. Alleen als gevolg van de uitdrukkelijke 
aanvraag van een bevoegd familielid is het toegelaten binnen de omheining van de begraafplaats begrafenissen 
of lijkstoeten te fotograferen of te filmen; 
- zonder toelating van de gemeentelijk aangestelde om het even welk voorwerp, dat zich op de begraafplaats 
bevindt, weg te nemen of te verplaatsen; 
- alcoholische dranken op de begraafplaats te brengen; 
- zich buiten de toegangsuren op de begraafplaatsen te bevinden. 
Al deze bepalingen zijn ook van toepassing op de personen die werken uitvoeren op de begraafplaatsen, het 
personeel van de begrafenisdienst en het personeel tewerkgesteld op de begraafplaatsen. 
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Artikel 11 
Geen enkel voertuig mag de begraafplaats binnenrijden, tenzij de burgemeester daartoe toelating heeft verleend. 
Dit verbod is niet van toepassing op lijkwagens of voertuigen voor de begrafenisdienst en gemotoriseerde 
rolwagens. 
De voertuigen van de steenhouwers en de betonwerkers mogen zich op de begraafplaats bevinden voor zover dit 
noodzakelijk is voor het werk. 

Artikel 12 
De bedienaars van de erkende onderscheiden erediensten of filosofische overtuigingen mogen vrij de 
plechtigheden celebreren eigen aan hun godsdienst of overtuiging. De gemeentelijk aangestelde mag de 
plechtigheden evenwel onderbreken of doen inkorten indien deze een volgende teraardebestelling zouden 
belemmeren. 

Artikel 13 
De voorwerpen die op de begraafplaats gevonden worden dienen onmiddellijk aan de gemeentelijk aangestelde 
toevertrouwd te worden. Deze zal ze onmiddellijk op het politiekantoor in bewaring geven. De gemeente is niet 
aansprakelijk voor diefstallen die ten nadele van de families zouden gepleegd worden.  

Artikel 14 
De burgemeester is gemachtigd voor de begraafplaats een reglement van inwendige orde uit te vaardigen. De 
burgemeester kan tijdelijk de toegang tot de begraafplaats verbieden aan personen die een bepaling van deze 
verordening of van het reglement van inwendige orde zouden overtreden. 

Hoofdstuk 2. Vaststelling van overlijden - Lijkenvervoer. 

Artikel 15 
De aangevers regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende de begraving, asuitstrooiing of 
bijzetting in een columbarium of urnenveld. Bij ontbreken van deze regeling wordt door het gemeentebestuur 
beslist over dag en uur van de begrafenis. De begrafenis zal plaatsvinden meer dan 24 uur na het overlijden. 
 

Artikel 16 
Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op passende wijze worden 
vervoerd. 
In afwijking hiervan is het toegelaten eenzelfde wagen te gebruiken voor: 
1. het vervoer van een moeder en haar doodgeboren kind of voor het vervoer van een doodgeboren meerling; 
2. het vervoer van twee of meer bloed- of aanverwanten tot de 2e graad en voor personen die op het ogenblik van 
het overlijden een feitelijk gezin vormden en die ten gevolge van hetzelfde feit overleden zijn. Dit evenwel onder 
voorwaarde dat de kisten op behoorlijke wijze in de wagen kunnen geplaatst worden. 
 

Artikel 17 
Foetussen, die begraven worden op de sterretjesweide, dienen eveneens op een passende wijze vervoerd te 
worden.   
 

Artikel 18 
De lijkstoet naar de begraafplaats dient te gebeuren langs de kortst mogelijke weg. 

Hoofdstuk 3. Individuele niet-geconcedeerde graven en nissen 

Artikel 19 
In niet-geconcedeerde grond moet ieder stoffelijk overschot horizontaal worden begraven in een afzonderlijke 
grafkuil waarin sedert minstens tien jaar niet meer begraven werd. Het is evenwel toegelaten de moeder en het 
doodgeboren kind of een doodgeboren meerling in één en dezelfde kist en in één en hetzelfde graf te begraven.  
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Artikel 20 
Een stoffelijk overschot of een asurne die in niet-geconcedeerde grond werd begraven kan alleen overgebracht 
worden naar een nieuwe concessie. Verlenging op dezelfde niet-geconcedeerde plek is niet mogelijk, zodat deze 
plek na tien jaar geruimd zal worden. De kosten voor ontgraving vallen ten laste van de bloed- of aanverwant en 
onder de tarieven in het gemeentelijk retributiereglement. 
 

Hoofdstuk 4. De vergunningen. 

Artikel 21 
De gemeenteraad draagt de bevoegdheid om vergunningen op de gemeentelijke begraafplaats toe te staan over 
aan het college van burgemeester en schepenen. Deze delegatie geldt eveneens voor het hernieuwen van een 
concessie en voor de terugneming van verwaarloosde concessies. 
 

Artikel 22 
Er zijn 4 soorten vergunningen: 
1. de vergunningen in volle grond voor 20 jaar; 
2. de vergunningen in een grafkelder, nis in het columbarium of urnenkelder voor 30 jaar; 
3. de eeuwigdurende vergunning omgezet naar 50 jaar; 
4. de gratis vergunning voor kinderen jonger dan 7 jaar geldig voor 20 jaar; na afloop van deze termijn kan een 
betalende verlenging aangevraagd worden die eveneens geldt voor 20 jaar. 
In het verleden toegestane eeuwige vergunningen hebben bepaalde rechten verworven. Deze worden binnen de 
perken van de wet gerespecteerd; er worden evenwel geen nieuwe eeuwige vergunningen meer toegestaan. 
 

Artikel 23 
De vergunningstermijn vangt aan op de datum waarop het schepencollege de aanvraag tot vergunning heeft 
toegestaan. De vergunningen worden slechts toegestaan voor onmiddellijk gebruik.  
 
 

Artikel 24 
Op aanvraag van enige belanghebbende kunnen opeenvolgende hernieuwingen worden toegestaan voor de 
lopende concessietermijn is verstreken. De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien de 
belanghebbende onvoldoende financiële waarborgen voor het onderhoud van de concessie kan voorleggen. 
Geen enkele hernieuwing mag voor een langere termijn dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. 
De vergunningen worden hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden die bepaald worden in het gemeentelijk 
retributiereglement ter zake dat geldig is op het ogenblik van de aanvraag.  
Op die manier kan de duur van de hernieuwing de volgende zijn: 
1. 10 of 20 jaar wanneer de oorspronkelijke vergunning werd verleend voor twintig jaar. 
2. 10, 20 of 30 jaar wanneer de oorspronkelijke vergunning werd verleend voor dertig jaar. 
3. 10, 20, 30 of 50 jaar wanneer de oorspronkelijke vergunning eeuwigdurend was of werd verleend voor vijftig 
jaar. 
 

Artikel 25 
De aanvragen tot het bekomen van een graf- of nisvergunning moeten op een daartoe bestemd formulier  gericht 
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag omschrijft welke vergunning gevraagd 
wordt alsook de termijn ervan. Bovendien vermeldt de concessieaanvrager op het formulier de persoon of 
personen voor wie de vergunning als rustplaats zal dienen. 
 

Artikel 26 
De betaling van de vergoeding gebeurt bij de financieel beheerder, op de wijze door haar of hem bepaald. 
 

Artikel 27 
De aanvraag tot vergunningen behelst vanwege de aanvrager: 
1. binnen de zes maand te rekenen vanaf de dag van de aanvraag van de vergunning, op de vergunde grond een 
gedenkteken op te richten overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en het grafteken gedurende de ganse 
duur van de vergunning in goede staat te onderhouden. 
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Indien het gedenkteken niet binnen de voorgeschreven termijn of niet volgens de  reglementaire bepalingen 
opgericht zou zijn zal elke verdere teraardebestelling in de vergunning kunnen verboden worden. 
 

Artikel 28 
Eénzelfde concessie kan dienen voor de concessieaanvrager, zijn echtgeno(o)t(e), zijn bloed- of aanverwanten, 
evenals voor diegenen, aangewezen door de concessiehouder, en die daartoe hun wil tot samen begraving bij de 
gemeentelijke overheid te kennen hebben gegeven 
Personen die op het ogenblik van het overlijden een feitelijk gezin vormden kunnen in éénzelfde concessie 
begraven worden. 

 
Artikel 29 

De vergunningen zijn onafstaanbaar en onvervreemdbaar. 
 

Artikel 30 
Het vrijwillig kiezen voor een andere concessie of het verzaken aan een verkregen concessie kan niet leiden tot het 
terugbetalen van de oorspronkelijke concessie.  De kosten voor het overbrengen van de overledene naar de 
nieuwe concessie vallen ten laste van de concessiehouder. 
 

Artikel 31 
De vergunde grond mag teruggenomen worden indien het openbaar belang of de noodwendigheid van de dienst 
dit vereisen. In dit geval wordt aan de concessiehouder een nieuwe plaats aangewezen. Het opgraven en het 
overbrengen van de lijken, het plaatsen van het gedenkteken en eventueel het bouwen van een grafkelder vallen 
ten laste van de gemeente. 
Ingeval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats kan de vergunninghouder geen aanspraak maken 
op enige vergoeding. Hij heeft slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde oppervlakte 
op de nieuwe begraafplaats. 
 

Artikel 32 
Wanneer het vergunningscontract of  de periode van niet-geconcedeerde grond om gelijk welke reden ten einde 
loopt worden de graftekens door de belanghebbenden verwijderd binnen de door het College van Burgemeester en 
Schepenen vastgestelde termijn. Zo niet worden ze van ambtswege verwijderd. Hierdoor worden de te verwijderen 
graftekens en ondergrondse constructies eigendom van de gemeente. 
De gemeente staat in voor de ruiming van de grafzerk en rekent hiervoor aan de concessiehouder of bloed- of 
aanverwanten een retributie aan tot dekking van de kosten. 
 

Artikel 33 
Bij elke grondvergunning worden de volgende voorwaarden gesteld: 
a) bij de oprichting van een grafteken is het uitdrukkelijk verboden enig lijk te verplaatsen; 
b) de vergunde grond mag geen andere bestemming hebben dan deze voorzien in de verordening op de 
begraafplaatsen; 
c) de aarde en de bouwstoffen, alsook de beenderen die uitgegraven worden op vergunde grond moeten 
onmiddellijk en op kosten van de concessiehouders vervoerd en gestort worden op de daartoe aangewezen plaats. 
De concessiehouder is ook verplicht, binnen de twee dagen na de voltooiing, de toegang tot de nieuw opgerichte 
graftekens te doen reinigen en de grond aan te stampen. 
Alle andere schending of schade veroorzaakt door werken, uitgevoerd op bevel van de concessiehouder, zullen ook 
ten zijn lasten hersteld worden. Indien hieraan niet voldaan wordt, zal de burgemeester van ambtswege dit zelf 
doen uitvoeren ten laste van de concessiehouder; 
d) de concessiehouder moet zich voegen naar de bepalingen van de verordening op de begraafplaatsen. 
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Hoofdstuk 5. Graftekens - Bouwwerken - Beplantingen 

 

1. Schikkingen eigen aan gewone graven. 

Artikel 34 
Om het esthetisch uitzicht en de ordening van de begraafplaats in zijn geheel te behouden mogen: 
1. de afmetingen van de grafzerken op de begraafplaatsen in niet-geconcedeerde grond niet langer zijn dan 1,80 
m., niet breder dan 80 cm. en maximum 80 cm. hoog zijn; 
2. de afmetingen van de grafzerken te plaatsen op grafkelders niet langer zijn dan 2,25 m., 1 m. breed en 
maximum 1 m. hoog; 
3. de afmetingen van de zerken te plaatsen op begraafplaatsen voor kinderen jonger dan 7 jaar niet langer zijn 
dan 1 m.,  niet breder dan 60 cm. en maximum 60 cm. hoog; 
4. De zerken te plaatsen in de urnenweiden, op de urnenkelders en in de columbaria moeten bij de gemeente 
Ingelmunster afgenomen worden om de hier gewenste uniformiteit te bereiken. 
5. De gedenktekens te plaatsen op de sterretjesweide dienen eveneens bij de gemeente Ingelmunster afgenomen 
te worden. 
De hoogte van de op te trekken gedenktekens of graftekens wordt in die zin beperkt, dat zij het esthetisch uitzicht 
van de begraafplaats moeten blijven bewaren. 
De gedenkplaten dienen in hetzelfde letter- en cijfertype te worden gegraveerd zowel bij de columbaria als bij de 
urnenzerkjes.  
Ook de gedenkplaatjes te plaatsen op de zuil aan de strooiweide en op het monument voor de oudstrijders, 
moeten in eenzelfde grondstof, afmetingen en uitzicht (goudkleurig met zwarte letters) worden uitgevoerd. De 
afmetingen voor een gedenkplaatje van 1 persoon bedragen 15 cm breedte op 6,5 cm hoogte of met foto 15 cm 
breedte en 9 cm hoogte; voor een gedenkplaatje van 2 personen bedraagt de breedte 15 cm, de hoogte 13,50 cm, 
met foto inbegrepen; voor een gedenkplaatje van 3 personen bedraagt de breedte 15 cm en de hoogte 20 cm, met 
foto inbegrepen.  
De foto (ovaal) op het plaatje van een urnenzerk en op de gedenkzuil mag maximum 5 cm breed en 7 cm hoog 
zijn; op het columbarium mag de foto 8 cm breed en 10 cm hoog zijn. 
Het graveren in eenzelfde letter- en cijfertype van het plaatje is hier ook van toepassing. 
De plaatjes op de zuil aan de strooiweide mogen maximum 10 jaar blijven hangen. Ze worden door de 
gemeentediensten verwijderd en mogen nadien door de eigenaar terug opgehaald worden. 
De werken moeten zo vlug mogelijk en zonder onderbreking voltooid worden van zodra met de werken een 
aanvang is genomen. 
 

Artikel 35 
Alle bouwwerken en graftekens geplaatst in strijd met de voorgaande bepalingen worden van ambtswege 
verwijderd op kosten en op risico van de eigenaar van deze werken.  
 

Artikel 36 
Kruisen en andere graftekens die rechtop staan moeten zo geplaatst worden dat ze niet overhellen in geval van 
grondverzakking. Elk grafteken dat dreigt in puin te vallen moet door de betrokken families hersteld of weggeruimd 
worden. Indien na een schriftelijke waarschuwing de belanghebbenden de werken niet hebben uitgevoerd zal er op 
bevel van de burgemeester ambtshalve overgegaan worden tot het afbreken en het wegruimen van de materialen 
op kosten van de belanghebbenden. 
 

2. Schikkingen eigen aan de grafvergunningen 

Artikel 37 
Het plaatsen van de zerken, gedenktekens en grafmonumenten dient zonder metselwerk uitgevoerd te worden. 
Voor de funderingen mag geen metselwerk noch broksteenbeton gebruikt worden maar enkel losse stukken. 
De gedenkplaat op een nis in het columbarium of begraafplaats in de urnenweide of urnenkelder mag niet 
vervangen worden door een andere plaat in een andere grondstof of van een grotere afmeting in een andere of 
dezelfde grondstof zijn, dit om de eenvormigheid te behouden 
De werken moeten zo vlug mogelijk en zonder onderbreking voltooid worden van zodra met de werken is 
begonnen. 
Het is verplicht om de naam van de begraven persoon op de zerk te vermelden. 
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Artikel 38 

De gekozen materialen mogen het algemeen uitzicht van de begraafplaats niet storen. Ze moeten kleurvast en 
weerbestendig zijn. 
De graftekens moeten zo geplaatst zijn dat ze niet overhellen in geval van grondverzakkingen. 
 

Artikel 39 
Het gemeentebestuur heeft als enige het recht grafkelders, columbaria en urnenkelders te laten bouwen door een 
door het gemeentebestuur erkende aannemer en deze aan de concessiehouders in concessie te geven. 
 

Artikel 40 
Op de  vergunningen mogen geen ijzeren kruisen of glazen kapellen opgericht worden als grafteken. 
 

Artikel 41 
Het openen van een grafkelder voor bijzetting van een lijk of asurne, het bijzetten van een lijk  of asurne in niet- 
geconcedeerde vergunde grond , het bijzetten van een urne in een columbariumnis of een urnenkelder valt ten 
laste van de concessiehouder of zijn rechthebbenden. Na de bijzetting, moeten de afgebroken bouwwerken zo vlug 
mogelijk herplaatst worden.  De kosten hiervoor vallen ten laste van de concessiehouder of zijn nabestaanden.  
 

Artikel 42 
Graftekens, monumenten, gedenkstenen, grafzerken, enz... mogen niet weggenomen, verplaatst of gewijzigd 
worden zonder voorafgaande toelating van de burgemeester of zijn gemachtigde. De wijziging mag de waarde van 
het oorspronkelijk ontwerp niet verminderen en het oorspronkelijk godsdienstig of filosofisch karakter niet 
veranderen. 
 

Artikel 43 
De vergunninghouders of hun rechthebbenden hebben drie maand de tijd vanaf het verstrijken van de termijn der 
vergunning of vanaf de datum vastgesteld voor afschaffing van de begraafplaats om de graftekens en de 
eventueel bestaande ondergrondse bouwwerken weg te nemen, mits ze daartoe toelating kregen van de 
verantwoordelijke op de gemeentelijke begraafplaats. Graftekens en ondergrondse bouwwerken die na verloop van 
de aangeduide termijn niet weggenomen werden worden eigendom van de gemeente. 
 

3. Algemene schikkingen. 

Artikel 44 
De gemeentelijk aangestelde stelt het tijdstip vooraf vast in overleg met de families, vergunninghouders, de 
rechthebbenden of de aannemers, waarop werken aan grafmonumenten kunnen uitgevoerd worden. 
De gemeentelijk aangestelde zal de juiste ligging van het graf of de vergunning aanduiden en de rooilijnen en 
afmetingen opgeven. 
 

Artikel 45 
Behalve met toelating van de gemeentelijk aangestelde is het verboden op weekdagen na 16u en in het weekend 
of op een wettelijke feestdag enig bouwwerk op de begraafplaatsen te verrichten of enig bouwmateriaal op het 
kerkhof te brengen. Dit verbod geldt niet wanneer het gaat over het neerleggen van eenvoudige draagbare 
herkenningstekens, kransen, bloemen, medaillons, e. a, door de familie. Gewone reiniging der graven mag steeds 
binnen de door dit reglement bepaalde openingsuren van de begraafplaats. 
 

Artikel 46 
De aannemers zijn verantwoordelijk voor de schade berokkend door het binnenbrengen van materiaal aan wegen, 
graftekens en beplantingen. 
 

Artikel 47 
Uitgezonderd voor de noodwendigheid van de dienst is het verboden binnen de omheining van de begraafplaats 
een opslagplaats op te richten voor stenen, materiaal of andere voorwerpen die dienen voor het plaatsen van 
graftekens of het bouwen van kelders. De stenen moeten gehouwen en klaar zijn om geplaatst te worden voor ze 
op het kerkhof binnengebracht worden. Het plaatsen van graftekens moet gebeuren zonder onderbreking. 
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Artikel 48 
De grafopschriften moeten op de graftekens aangebracht worden voor deze op de begraafplaats worden 
binnengebracht. Onder toezicht van de gemeentelijk aangestelde mogen echter grafschriften geplaatst of gebeiteld 
worden op reeds bestaande graftekens. 
Oproerige graftekens of grafschriften die strijdig zijn met de zedelijkheid of de welvoeglijkheid of die de 
gedachtenis van een overledene kwetsen zullen onmiddellijk verwijderd worden. 
 

Artikel 49 
De bouw- en herstellingswerken mogen in geen geval de vrije doorgang op de wegen belemmeren. 
 

Artikel 50 
Het is verboden zonder toelating van het gemeentebestuur graftekens in de omgeving van de uit te voeren werken 
weg te nemen of te verplaatsen, voor welke reden ook. Het is evenmin toegelaten touwwerk aan de bomen vast te 
maken, er werktuigen of stellingen tegen te plaatsen, of er enigerlei schade aan te berokkenen. 
 

Artikel 51 
Onmiddellijk na de voltooiing van de werken moeten de families, de concessiehouders, hun rechthebbenden of de 
aannemers alle materiaal, afval of puin weghalen, de omgeving van de gedenktekens reinigen en de plaats waar 
de werken uitgevoerd werden in behoorlijke staat herstellen. 
Afval, puin en aarde afkomstig van graafwerken moeten onmiddellijk afgevoerd worden, ofwel naar de plaats door 
de gemeentelijk aangestelde aangeduid, ofwel buiten het kerkhof. In het laatste geval mag de aarde slechts de 
begraafplaats verlaten nadat de gemeentelijk aangestelde vastgesteld heeft dat ze geen beenderen bevat. Het is 
onder geen enkel voorwendsel toegelaten de aarde aan de ingang van de begraafplaats neer te leggen. 
Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van dit artikel zal de opruiming ambtshalve gedaan 
worden ten laste en op risico van de overtreder.  
 

Artikel 52 
De families, concessiehouders of hun rechthebbenden blijven ten allen tijde verantwoordelijk tegenover derden 
voor de schade die zou berokkend worden aan de nabijgelegen grafkelders en gedenktekens of voor ongevallen 
waarvan de bezoekers of bedienden van de begraafplaats het slachtoffer zouden worden, als gevolg van de slechte 
hoedanigheid van het aangewend materiaal, de gebrekkige uitvoering van de werken of het gebrek aan 
onderhoud. 
Iedere schade dient onmiddellijk door de betrokkene op zijn kosten hersteld of vergoed te worden volgens akkoord 
met de belanghebbende familie. 
 

Artikel 53 
Indien de families, de concessiehouders of hun rechthebbenden of de aannemers zich niet zouden schikken naar 
de bepalingen van onderhavig reglement, zal de gemeentelijk aangestelde de werken doen stilleggen. Deze mogen 
slechts hernomen worden na toelating van de burgemeester. 
Om de éénvormigheid van de begraafplaats te behouden is het aangewezen om bloemen en/of planten niet 
rechtstreeks in de grond maar in bakken of potten te planten. Deze worden geplaatst ofwel voor ofwel op de zerk 
of urnenbegraafplaats ofwel in de daartoe voorziene plaats aan het columbarium. 
Er wordt alleen toegestaan standaard steenslag rond de zerk of urnebegraafplaats te gebruiken. Witte en/of bruine 
keien, boomschors en andere zijn niet toegelaten en worden verwijderd. 
Om de sereniteit van de columbaria te vrijwaren, wordt de opfleuring van de nis beperkt tot ofwel één bloemvaasje 
en/of één bloempot/bak en/of één lampje per nis.  
Bloemvaasjes en lampjes zijn evenwel niet toegelaten op de zuil aan de strooiweide en het monument voor de 
oudstrijders. 
De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken toegewezen aan elk graf op een manier die 
verhindert dat ze zich uitbreiden boven de aanpalende graven. 
Ze moeten altijd zo geschikt worden dat ze het toezicht en de doorgang niet belemmeren.  
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Hoofdstuk 6. Ontgravingen.

 
Artikel 54 

Behalve op bevel van de rechterlijke overheid mag niet tot ontgraving worden overgegaan zonder machtiging van 
de burgemeester.  
 

Artikel 55 
De aanvraag tot ontgraving moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren. 
 

Artikel 56 
De ontgravingen gebeuren door een gespecialiseerde firma aangeduid door de gemeentelijke overheid en volgens 
de bepalingen van het geldende decreet.  
Naast de van ambtswege aangestelde personen mogen alleen de familieleden van de overledene of de door hen 
daartoe aangestelde personen bij de ontgraving aanwezig zijn. 
 

Hoofdstuk 7. Wachtkelders. 

 
Artikel 57 

Er staat een wachtkelder ter beschikking van de families voor het voorlopig bijzetten van de stoffelijke 
overschotten, die: 
1. in een grafvergunning moeten geplaatst worden; 
2. later naar het buitenland dienen overgebracht te worden; 
3. tijdelijk worden opgegraven teneinde onderhouds-, herstellings- of veranderingswerken aan de grafkelders uit te 
voeren; 
4. onderworpen zijn aan een lijkschouwing. 
 

Hoofdstuk 8. Gebruik Gravenkapel 

1. Algemeen
 

Artikel 58 
De Gravenkapel is een pluralistisch gebouw. Alle uiterlijke tekenen van een filosofische overtuiging mogen 
geplaatst worden tijdens het gebruik van de Gravenkapel. Deze tekenen moeten na het gebruik terug 
weggenomen worden. 
Bij communicatie moet steeds de hierboven vermelde officiële naam gebruikt worden. 

 
Artikel 59 

Het personeel van de dienst Grondgebied, het College van Burgemeester en Schepenen en de  
begraafplaatsbeheerder hebben steeds het recht toezicht uit te oefenen in alle ruimtes die deel uitmaken van de 
Gravenkapel.  
 

Artikel 60 
De bepalingen inzake toegankelijkheid liggen vast in het algemeen politiereglement. 
De crypte van de familie De Montblanc is enkel toegankelijk na schriftelijke toestemming door het college van 
Burgemeester en Schepenen. 
Er moet steeds een voldoende vrije doorgang zijn voor de hulpdiensten. 
 

Artikel 61 
De Gravenkapel kan gebruikt worden door onderstaande categorieën: 

 
Categorie 1: erkende begrafenisondernemers 
Categorie 2: de parochie Sint-Amandus te Ingelmunster 
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Artikel 62 
De ordemaatregelen met betrekking tot de begraafplaats zoals beschreven in dit reglement zijn onverminderd van 
toepassing op de Gravenkapel.  
 

2. Reservatie
 

Artikel 63 
De gravenkapel kan gereserveerd worden voor: 

a. Een laatste afscheid, na een kerkelijke of andere dienst, voor maximum een half uur. 
b. Een volledige afscheidsdienst, mits betaling van de voorziene retributie, voor maximum 1 uur. 

 
Voor afwijkingen moet goedkeuring verleend worden door het college van Burgemeester en Schepenen. 

 
De reservatie gebeurt schriftelijk via burgerzaken@ingelmunster.be.  
 
Aanvragen moeten minstens 2 dagen op voorhand ingediend worden. 
 

3. Gebruik 

Artikel 64 
De gebruiker kan de sleutels ontlenen via een kastje met numeriek slot dat opgehangen is aan de hiervoor door de 
gemeente Ingelmunster voorziene plaats in de onmiddellijke omgeving van de Gravenkapel. 
De gebruiker ontvangt alle nodige gegevens bij de reservering vanwege de gemeente Ingelmunster. 

Artikel 65 
Bij verlies of diefstal van een sleutel moet dit meteen gemeld worden aan de verantwoordelijke van de 
begraafplaats en moet de gebruiker van de sleutel aangifte doen bij de politie. De gebruiker betaalt voor de 
vervanging van de sleutel het bedrag vastgesteld in het retributiereglement. 

Artikel 66 
Na de reservatieperiode moet de gebruikte ruimte afgeleverd worden in haar oorspronkelijke staat. De 
Gravenkapel moet minstens veegschoon zijn.  
 

Artikel 67 
De Gravenkapel heeft een permanente uitrusting bestaande uit: 

- 8 gestapelde stoelen 
- Borstel en vuilblik 
- Vuilnisbakje 
- Lezenaar 
- Tafel of katafalk 

4. Aansprakelijkheid 

Artikel 68 
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal in de Gravenkapel tijdens 
activiteiten van de gebruikers. 
 
De burgerlijke aansprakelijkheid van gebruikers ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een 
verzekeringspolis van het gemeentebestuur. 
 

Artikel 69 
Wanneer schade, breuk, verdwijning van materiaal of ernstige tekortkomingen geconstateerd worden moet elke 
gebruiker dit meteen melden aan de verantwoordelijke van de begraafplaats. 
De met naam aangeduide gebruiker  is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die werd 
aangericht. Voor alle inbreuken tegen dit reglement kunnen de onkosten gefactureerd worden. 
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Hoofdstuk 9. Slotbepalingen.

Artikel 70 
Uitzonderingen op de voorgaande bepalingen van dit reglement kunnen, op gemotiveerde aanvraag, toegestaan 
worden door het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ingelmunster. 
 

Artikel 71 
Inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden bestraft overeenkomstig deel 3 van het algemeen 
politiereglement. 
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KERKBELEIDSPLAN INGELMUNSTER 

ÉÉN GEMEENTE, 
ÉÉN KERKFABRIEK, 
ÉÉN KERK 

PAROCHIEKERK SINT AMANDUS 

Auteurs: BENOIT Frank, hoofd technische dienst 
 DUBAERE Ludwig, pastoor 
 KINDT Rob, schepen van patrimonium 
 ir. RONSE Dominik, gemeentesecretaris 
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Blz. 2 

FORMALITEITEN 

GOEDKEURING KERKFABRIEK SINT-AMANDUS 

De kerkraad van Sint-Amandus keurde het kerkbeleidsplan Ingelmunster goed op 7 
februari 2017. 

GOEDKEURING BISDOM 

Het erkend representatief orgaan keurde het kerkbeleidsplan Ingelmunster goed op 10 
februari 2017. 

GOEDKEURING GEMEENTERAAD INGELMUNSTER 

De gemeenteraad van Ingelmunster keurde het kerkbeleidsplan Ingelmunster goed op 21 
februari 2017. 

De goedkeuringsbeslissingen zijn toegevoegd in bijlage 1. 
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Blz. 3 

IDENTIFICATIE 

PAROCHIEKERK SINT-AMANDUS 

Ook genoemd Sint-Amandskerk 

Oostrozebekestraat, 2 

8770 INGELMUNSTER 
Eigenaar 

Gemeente Ingelmunster 
Oostrozebekestraat 4 
8770 Ingelmunster 

Gebruiker 

Kerkfabriek Sint-Amandus Ingelmunster 
Schoolstraat 15 
8770 Ingelmunster 

Beschermingen 

De kerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Deze vaststelling is 
geldig sinds 5 oktober 2009. 
(https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/5825) 
De kerk en de omgeving zijn beschermd als monument. Deze 
bescherming is geldig sinds 20 november 2001. 
(https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/3775) 
De toren van de kerk werd eerder beschermd als monument. Deze 
bescherming is geldig sinds 14 oktober 1975. 
(https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/879) 
De besluiten inzake vaststelling of bescherming vindt u in bijlage 2. 

Stijl: Classisisme 
 Neogotiek 

Kerktype: Pseudo-basiliek met transept 

Torentype: Geveltoren 
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Blz. 5 

Ingelmunster over de bouwvalligheid van de toren. Deze plannen tonen een driebeukige hallenkerk met 
polygonale kruisingstoren. 

1739 (zie jaarsteen op de noordwestgevel) 
In dit jaar wordt de huidige westtoren gebouwd, als een vrijstaande of tegen de bestaande oude hallenkerk 
aangebouwde toren ter vervanging van de bouwvallige kruisingstoren van deze vroegere kerk. 

1779 
De baronie dringt aan op de bouw van een nieuwe, grotere kerk. Het bisdom Doornik stelt aanvankelijk voor 
om de bestaande hallenkerk te vergroten met een kruisbeuk, maar gaat uiteindelijk akkoord met de bouw 
van een nieuwe kerk, mits behoud van de toren van 1739 en hergebruik van materialen. Het aanvankelijke 
plan van bouwmeester S. Steyt  van het bisdom Doornik om de nieuwe kerk naast de toren te bouwen wordt 
vervangen door dat van bouwmeester Mormal, waarbij de toren in de kerk werd ingebouwd als westtoren. 

1780-1783 
In deze jaren gebeurt de realisatie van het erg sobere schip en koor. 

1876 
De vloeren in portaal en schip worden herlegd. 

1890 
Architect G. Hoste uit Tielt ontwerpt plannen om de kerk uit te breiden en de toren met twee verdiepingen 
en een opengewerkte spits te verhogen. Deze plannen worden evenwel niet uitgevoerd. 

Circa 1900 
De kerk wordt herschilderd in een eclectische stijl. 

1905 
De glasramen van het schip worden hernieuwd. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
De nieuwe glasramen van het schip lopen ernstige beschadiging op. 

1948-1949 
De kerk wordt in egaal wit herschilderd. 

1979-1980 
De firma Vandekerckhove uit Ingelmunster staat in voor de uitbreiding van de sacristie. 

1980 
Het interieur wordt herschilderd. Dit gaat gepaard met het verplaatsen van de preekstoel en het wegnemen 
van het klankbord. 

1995-1997 
Er gebeuren instandhoudingswerken aan de gordelboog boven het koor en aan de kapspanten naar een 
ontwerp van de architecten L. Van Hooreweder uit Lendelede en E. Verbrugghe uit Ingelmunster. 
De restauratie van de toren wordt gepland voor 2002. 

Plan en bouwwijze 

De plattegrond van de kerk toont een driebeukig schip van zeven traveeën met een gedeeltelijk ingebouwde 
westtoren, een koor dat bestaat uit één rechte travee met halfronde sluiting, een zogenaamde "Baronie" 
(zijnde de kapel van waaruit de grafelijke familie de mis kon volgen en die nu winterkapel geworden is) en 
een sacristie met recente oostwaartse uitbouw. 

De kerk is opgetrokken in verankerde, donkerrode baksteenbouw met gebruik van arduin voor de 
kroonlijsten, aandaken en schouderstukken en met Balegemse steen voor de sokkel, de hoekkettingen en de 
omlijstingen van het portaal en de vensters van de toren. De bedaking is in leien. Ze bestaat uit een breed 
zadeldak op houten gootlijst voor het schip, doorgetrokken over het smallere koor op geprofileerde klossen. 
De sacristie en de zogenaamde "Baronie" zitten onder afgewolfde zadeldaken. 

De westgevel benadrukt de ingebouwde, licht vooruitspringende, vierkante laatbarokke toren. Deze toren 
was tot 1970 en de sloop van de huizenrijen het meest bepalend element in de as van de straat. Binnenin 
zijn sporen van de voor 1780 vrijstaande opstelling van de toren, met in de noord- en zuidzijde blinde 
vensters en een geleding identiek aan de westgevel en ten oosten een glasraam dat werd behouden. De 
toren bevat twee ongelijke geledingen, samen goed voor drie verdiepingen, met horizontalizerende kroon- 
en kordonlijsten, een zeshoekige, ingesnoerde naaldspits bedekt met leien en met geschrankte 
dakkapelletjes. 
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Blz. 7 

In de kerk vind je rondbogige scheibogen op hoge Toscaanse zuilen met, in de middenbeuk, een omlopend 
hoofdgestel, gekornist door middel van gecanneleerde imposten met dropmotief die de gordelbogen van de 
verankerde overwelving opvangen. Deze bestaat uit een reeks Boheemse kappen op een rechthoekige 
plattegrond. In de zijbeuken heb je 'eigenlijke' Boheemse kappen en gordelbogen op dezelfde imposten. Je 
vindt er lijsten en een centraal rozetmotief op het binnenwelfvlak van de schei- en gordelbogen. De 
koorpartij is meer uitgewerkt, geritmeerd door middel van pilasters met aansluitende gordelbogen en 
analoge ribben van het straalgewelf. De geprofileerde vensteromlijstingen in het koor zijn verbonden door 
festoenen. De sacristie en de zogenaamde "Baronie" zijn overkluisd door middel van Boheemse kappen met 
centraal bloemvormig stucwerk en korfbogige gordelbogen. 

Meubilair 

In een nis in de noordbeuk is er een 18de-eeuws beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. 
Het hoofdaltaar, uit het vierde kwart van de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw, bezit een 
tabernakel met afbeelding van een hostiedragende kelk in houtsnijwerk omgeven door gemarmerde en deels 
vergulde zuiltjes met een ionisch kapiteel. Een marmeren altaartafel draagt een afbeelding in houtsnijwerk 
van het Lam op het Kruis. 
De zijaltaren dateren uit het vierde kwart van de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw. Het zijn 
portiekaltaren, gemarmerd en met gedeeltelijk verguld hout en marmer. Aan de noordzijde, toegewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw, is er een schilderij en buste van de Heilige Jozef. Aan de zuidzijde, toegewijd aan de 
Heilige Amandus, een schilderij met buste van een niet-geïdentificeerde heilige. De koorbanken uit het 
vierde kwart van de 18de eeuw zijn sober. De disbank of kerkmeestersbank met jaartal "1677" werd 
geschonken door pastoor T. Boote. Er zijn ook nog alliantiewapens van de grafelijke familie de Plotho en een 
voorstelling van de werken van barmhartigheid en de deugden van de Jacobsladder. 
De lambrisering uit het midden 18de eeuw is bewaard gebleven, met in de noordbeuk een eveneens uit de 
18de eeuw bewaard gebleven kruiswegtafereel van de doornenkroning. In het koor is de lambrisering 
soberder. Ze stamt uit het vierde kwart van de 18de eeuw met bustes van de vier westerse kerkvaders en 
christelijke symbolen. 
In de noordwand bevindt zich een relikwie van de Heilige Justinus in een rondboognis met een opendraaiend 
paneel met raampje als verbinding met de zogenaamde "Baronie". De communiebank uit 1684 is deels 
bewaard en bevat bustes van heiligen. Deze communiebank is ook geschonken door pastoor T. Boote, net 
als de preekstoel uit het vierde kwart van de 17de eeuw. In de noord- en de zuidbeuk zijn er respectievelijk 
twee en drie midden 18de eeuwse biechtstoelen. Het orgel is uit 1906 en gebouwd naar een ontwerp van P. 
Schyven en Zoon uit Brussel. De marmeren doopvont dateert uit het midden van de 18de eeuw. 

Luidklok ‘t Schelleke 

Sinds enige tijd is het vermaarde ‘Schelleke’ terug naar zijn roots. Het kleine klokje werd in de jaren vijftig 
door de moederkerk Sint-Amandus geschonken aan de toen nieuw opgerichte parochie en kerk toegewijd 
aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen. Zovele jaren gaf het daar de tijd aan en werd het Angelus 
geluid bij morgen, middag en avond. 
Dat kleine dappere klokje overleefde tijdens de twee wereldoorlogen telkens de grote broers. De kleinste is 
dus ook de oudste klok. Op het Schelleke staat immers het jaartal 1875 vermeld. Wat ook nog vermeld staat 
op de klok zijn wellicht de namen van de klokkengieterij of van de schenkers. 
De naam van ’t Schelleke’ verwijst naar de eerder schelle klank van de klok die ongeveer 120 kilogram 
weegt. Vandaag prijkt ze fier achteraan in de Sint-Amandskerk, opgehangen in een daartoe speciaal 
vervaardigde klokstoel. 
Eertijds werd deze klok gebruikt om wat men in de volkstaal noemde ‘het inluiden’. Nadat de grote klokken 
hun werk hadden gedaan, werd enkele minuten vóór de aanvang van de zondagsmis het kleine klokje 
geluid. Zo wist de bevolking dat de dienst weldra zou aanvangen en het tijd was om zich naar de kerk te 
begeven. Dit gebruik had vooral ook te maken met het feit dat vele mensen geen uurwerk hadden. Het 
klokje klepte ook tijdens de eucharistie bij de consecratie. Zo werden voorbijgangers en omwonenden 
herinnerd aan de gedachtenis van de Heer. 

Glasramen 

Er zijn drie glasramen bewaard uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Boven het hoofdaltaar bevindt zich 
een glasraam uit 1898 naar ontwerp van J. Dobbelaere uit Brugge met wapenschild van de familie de Plotho 
en een  voorstelling van Golgotha. Boven het doksaal is het glasraam een schenking van de familie de 
Brabant met voorstelling van Sint-Cecilia. En tenslotte, aan de noordwestelijke zijde, is er een tweede 
schenking van juffrouw Melanie De Jaegher met voorstelling van de Heilige Melanie. 
Voorts zijn de glasramen uit 1980 naar een ontwerp van het huis De Lodder uit Brugge met voorstelling van 
de apostelen, Maria en Paulus. 
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Cultuurhistorische waarde 
De cultuurhistorische waarde van de parochiekerk Sint-Amandus wordt als volgt beschreven in het 
beschermingsbesluit van 20 november 2001: 

“De artistieke waarde ligt in het gegeven dat we met de parochiekerk Sint-Amandus te maken hebben 
met een bedehuis met een bepleisterd interieur met strenge ordonnantie en spaarzame stucornamentatie, 
typisch voor de late 18de eeuw. Voorts deels uit de oude kerk afkomstige laat 17de eeuwse 
meubilairelementen als lambrisering, disbank, preek- en biechtstoelen en altaren. De artistieke waarde ligt 
tevens vervat in het vlottende erfgoed. 

De historische, i.c. architectuurhistorische waarde is het gevolg van de gaaf bewaarde classicistische 
pseudo-basilicale kerk. Deze kwam tot stand in twee bouwfases, de laatbarokke toren van 1739 en het erg 
sobere schip en koor van 1780-1783. De zogenaamde ‘Baronie’ als pendant van de sacristie wijst op de 
verwevenheid van kerk- en kasteelgeschiedenis. Ook de kapellen en het oorlogsmonument zijn historisch 
verbonden met de kerkomgeving. 

De socio-culturele waarde ligt in het feit dat de parochiekerk Sint-Amandus een beeld- en 
structuurbepalend element is in de kleine dorpskom van Ingelmunster.” 

Architecturale mogelijkheden en bouwfysische toestand 
Zoals in de beschrijving van de actuele functie en het actueel gebruik van de parochiekerk Sint-Amandus zal 
blijken werd reeds veel eerder door de gemeente Ingelmunster voornamelijk gefocust op deze kerk. Hiermee 
werd al zeer vroeg geanticipeerd op de gebeurtenissen die zich vanaf 2013 zouden afspelen. 

De architecturale mogelijkheden van de parochiekerk Sint-Amandus dienen enkel gezien te worden in het 
kader van het gebruik van de kerk als parochiekerk voor de rooms-katholieke eredienst overeenkomstig de 
visie over het toekomstig gebruik zoals verder beschreven. 
De inrichting van het kerkgebouw en de nevenruimtes wordt dus uitsluitend op deze functie gericht. 
Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen zijn hier niet aan de orde gelet op 
de ruimtelijke context. 
Voorzieningen elektriciteit en sanitair zijn aanwezig. Voor geschikte verwarming is een dossier ingediend (zie 
verder). Er is geen nood aan een keuken. 
Met de herinrichting van de dorpskern van Ingelmunster werden alle voorzieningen getroffen zodat 
andersvaliden zonder problemen het kerkgebouw kunnen betreden. Voor minder mobielen werd een hellend 
vlak aangelegd en voor blinden en slechtzienden werden aangepaste looplijnen ingericht van aan de 
bushalte en van aan de parking naar het kerkportaal, dit in co-creatie met de lokale werkgroep 
Toegankelijkheid. 
De zeer waardevolle kunstvoorwerpen van de kerk zitten in bewaring in een bankkluis en worden bij speciale 
gelegenheden tentoongesteld. 
Voor het waardevolle interieur is een restauratiedossier in voorbereiding (zie verder). 

Vanuit de beleidsvisie dat de Sint-Amandskerk, op termijn, de enige parochiekerk van Ingelmunster zou 
kunnen zijn, werd een herstel-, onderhouds- en restauratieprogramma ontwikkeld vanaf 2001 voor de Sint-
Amandskerk. In die periode was de gemeente Ingelmunster lid van de Monumentenwacht. Dit lidmaatschap 
werd echter stopgezet aangezien toen geoordeeld werd dat met de geplande restauraties dit lidmaatschap 
overbodig zou worden. 

In 2004 werd de geklasseerde toren gerestaureerd voor een totaalbedrag van 314.593.80 euro. Deze 
werken, waarvoor een restauratiepremie werd bekomen, hadden enkel betrekking op de toren. 

De werken hadden betrekking op de restauratie van: 

� Houtstructuren; 
� Dakschrijnwerk; 
� Houten vloeren; 
� Houten deuren, hang en sluitwerk; 
� Houten trappen; 
� Dakbedekking; 
� Schilderwerken; 
� Parament; 
� Wapenschild; 

Vervolg zitting van 21 februari 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 11 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 71 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 8893-5606-1205-0233 op www.verifieer.be.



Blz. 9 

In 2010 werd het geklasseerde schip gerestaureerd voor een totaalbedrag van 573.047,44 euro. Deze 
werken, waarvoor een restauratiepremie werd bekomen, hadden betrekking op: 

� Uitslijpen van bestaande voegen en restauratie van de muren; 
� Vervangen van bakgoten; 
� Vervangen van de bestaande dakbedekking (natuurleien); 
� Waar nodig rotte delen van de dakconstructie vervangen door nieuwe kepers; 
� Restauratie van ijzerwerk; 
� Schilderen van buitenschijnwerk en ijzerwerk. 

In de komende jaren wil het bestuur werk maken van de restauratie van het interieur. Een voorstudie werd 
al afgerond in februari 2012. Verder zal een beheersplan opgemaakt worden zoals dit ten gevolge van de 
gewijzigde wetgeving noodzakelijk is. 

Specifiek voor het lot ‘Vernieuwen verwarming’ werd reeds een dossier opgestart. Voor dit dossier (ref. 
4.003/36007/105.1) wachten wij op de toekenning van de premie door middel van een ministerieel besluit 
om deze werken te kunnen uitvoeren. 

Het gemeentebestuur heeft de intentie een vernieuwde samenwerking op te starten met de 
‘Monumentenwacht West-Vlaanderen’ voor een gedegen opvolging van de monumenten in Ingelmunster, in 
casu de Sint-Amandskerk. 

 

Vervolg zitting van 21 februari 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 11 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 71 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 8893-5606-1205-0233 op www.verifieer.be.



Blz. 10 

SITUERING VAN HET GEBOUW IN ZIJN RUIMTELIJKE OMGEVING 
In de socio-culturele evaluatie van het beschermingsbesluit wordt gesteld dat de parochiekerk Sint-Amandus 
een beeld- en structuurbepalend element is in de kleine dorpskom van Ingelmunster. De kerk en 
onmiddellijke omgeving vormden dus mee een belangrijk gegeven bij het project van de 
dorpskernvernieuwing dat in 2007 werd opgestart en dat in juni 2012 met de afwerking van fase 1, de 
herinrichting van het Marktplein, concreet vorm kreeg. 

De in dit kader relevante algemene doelstellingen voor de herinrichting van de dorpskern waren: 

� het creëren van een eigen identiteit en herkenbaarheid voor de dorpskern van Ingelmunster, met 
respect voor het historisch kader; 

� het kwalitatief inrichten van het publiek domein op maat van het dorp Ingelmunster door de 
belevingswaarde te versterken, aantrekkelijke verblijfsruimtes te creëren en aandacht te besteden 
aan de beeldkwaliteit van de publieke ruimte; 

� de landschappelijk–stedenbouwkundige kwaliteiten versterken door het inbrengen van 
groenstructuren die de leesbaarheid van de openbare ruimte bevorderen. 

Voor het Marktplein en de kerk werden specifiek volgende doelstellingen opgenomen in de projectdefinitie: 

� verfraaiing van het publiek domein in al zijn vormen 
� creëren van een eigen identiteit en herkenbaarheid voor de dorpskern 
� aandacht voor verkeerstechnische aspecten (parkeren, verkeersafwikkeling, circulatie, …) 
� aandacht voor zwakke weggebruikers 
� groenere inkleding en integratie met het kasteelpark 
� aandacht voor decoratieve verlichting (accentverlichting van specifieke gebouwen en 

straatverlichting) aangepast aan de dorpskern 

 

Van de zone tussen de markt en het gemeentehuis, waar het plantsoen met ommegang op de plaats van 
het vroegere kerkhof deel van uitmaakt, werd geoordeeld dat deze niet echt een geschikte bestemming had 
en eerder een barrière vormde tussen markt en gemeentehuis. Door het verhoogde plateau dat tussen deze 
zones is gelegen te verlagen naar het oorspronkelijke kon een sterke link tussen beide worden gecreëerd. 
Aldus wordt een groot plein (het ‘platform’) gemaakt waarop de verschillende elementen (kerk, ommegang, 
kapel, gemeentehuis, groen, waterpartij, monumenten, …) bewust worden ingeplant. Dit in plaats van 
allemaal verschillende zones die geen duidelijke verbinding met elkaar hebben. 
Het aanbrengen van een duidelijke sokkel rondom de kerk en een toegangsbordes aan het portaal, samen 
met het herplaatsen van de monumenten rond de kerk, gaf dit geheel een eigentijdse structuur waarbij aan 
de kerk en omgeving een voorname plaats werd gegeven in duidelijke relatie met het Kasteel en het park, 
het gemeentehuis en de markt.
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BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE 
In de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ van 24 juni 2011 van Geert Bourgeois werd 
de vaststelling gedaan dat door de gestage en manifeste afname van de kerkpraktijk parochiekerken minder 
of niet meer voor hun religieuze functie werden gebruikt. Veel van deze kerken bleven voor het grote 
publiek grotendeels gesloten of waren enkel open tijdens de eredienst of andere religieuze plechtigheden. 
Deze situatie werd als zeer problematisch ervaren wanneer dergelijke kerken een te betwisten of geringe 
cultuurhistorische, landschappelijke of stedenbouwkundige waarde heeft. 
Een andere vaststelling die werd gemaakt is dat meerdere maatschappelijke functies met een belangrijke 
impact op gemeenschapsvorming (jeugdverenigingen, culturele verenigingen, ouderenverenigingen, …) met 
ruimtetekort kampen. 

Om hieraan tegemoet te komen werd, onder meer, het uitwerken van een langetermijnvisie op de toekomst 
van de parochiekerken door de lokale actoren als oplossingsrichting voorgesteld. Sinds 1 januari van dit jaar 
is dit geconcretiseerd in het opstellen van een kerkenbeleidsplan, verplicht in het geval het lokaal bestuur 
een restauratiepremie voor een als monument beschermde kerk wil bekomen. 

Met een boutade zou je kunnen zeggen dat in Ingelmunster eerst werk werd gemaakt van de 
concrete uitvoering van een kerkenbeleidsplan en dat nu, nadat de realisatie een feit is, werk 
wordt gemaakt van de redactie van het kerkbeleidsplan. 

Immers tot voor 7 september 2015 kende de gemeente Ingelmunster 2 parochies met elk een parochiekerk, 
respectievelijk de parochie Sint-Amandus en de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen. 

Door de genoemde vaststellingen uit de conceptnota van 2011, die ook in Ingelmunster al eerder waren 
gedaan, de goede ervaringen in de samenwerking tussen beide kerkfabrieken in het Centraal Kerkbestuur 
Ingelmunster en, mee als gevolg van het op rust gaan van de twee pastoors en het niet zo vlot vinden van 
vervangers, werd het idee om te komen tot één parochie met één kerk niet langer ondenkbaar. 
Ook het gegeven dat Ingelmunster, met betrekking tot oppervlakte, een kleine compacte gemeente is 
waardoor een algemene nabijheid van het centrum een grote troef is, naast het feit dat beide kerken amper 
1 km uit elkaar gelegen waren, droegen bij tot de haalbaarheid van het idee. 

In overleg met de twee kerkfabrieken, de dienstdoende pastoor uit Lendelede, die in afwachting van de 
aanstelling van een nieuwe pastoor ook Ingelmunster bediende, en het gemeentebestuur kwam het dossier 
in 2013 in een stroomversnelling. 

In de gemeenteraad van 18 november 2014 werd de belofte tot het aankopen van de parochiekerk Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen bekrachtigd. 

Op 16 juni 2015 verleende de gemeenteraad een gunstig advies met betrekking tot de aanvraag tot 
opheffing van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen en tot samenvoeging van deze parochie 
met parochie Sint-Amandus te Ingelmunster. 

Op 14 september 2015 nam het college van burgemeester en schepenen van Ingelmunster kennis van het 
ministerieel besluit van 7 september 2015 houdende erkenning van de samenvoeging van de parochie Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen Ingelmunster met de parochie Sint-Amandus te Ingelmunster met 
onttrekking van het kerkgebouw Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen aan de eredienst. 

Met deze beslissing werd in Ingelmunster het principe ‘één gemeente, één kerkfabriek, één kerk’ 
formeel gerealiseerd. 

Daarna werd in de gemeenteraad van 22 maart 2016 de overdrachtsakte voor de aankoop van de Onze 
Lieve Vrouwkerk goedgekeurd. Dit gebouw werd in het weekend van 5 en 6 november 2016 feestelijk in 
gebruik genomen als ‘Cultuurfabriek’, een bijkomende ontmoetingsruimte voor de socio-culturele 
verenigingen, waardoor dit herbestemmingsproject succesvol werd afgerond. 

Dit betekent vanzelfsprekend dat de Sint-Amandskerk, als enige resterende kerk te Ingelmunster ten volle 
ingezet en gebruikt wordt als parochiekerk. Uit de beschrijving in een eerder onderdeel van dit plan is 
duidelijk dat de gemeente Ingelmunster de functie van dit gebouw als parochiekerk ten volle financieel 
ondersteunt. In die context ondersteunt het gemeentebestuur ook de visie van de kerkfabriek Sint-Amandus 
dat in de Sint-Amandskerk enkel die socio-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden die stroken met de 
eredienst en de christelijke levensbeschouwing. Voor andere activiteiten zijn er voldoende andere faciliteiten 
in de gemeente. 

De vermelde beslissingen kunnen in bijlage 3 worden teruggevonden. 
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VISIE OP HET TOEKOMSTIG GEBRUIK EN DE TOEKOMSTIGE FUNCTIE 
Er is een duidelijke evolutie aan de gang in het parochielandschap. Schaalvergroting en bredere 
samenwerkingsverbanden zijn de optie van het bisdom Brugge, zoals overal in Vlaanderen. 

De twee parochies in Ingelmunster zijn, zoals in oorsprong (vóór 1958), terug één gemeenschap geworden 
met één kerk. De samenwerking echter, met nog andere parochies, zal zich in de toekomst wellicht nog 
verder uitbreiden over de gemeentegrenzen heen. 

De parochiekerk Sint Amandus Ingelmunster zal hierbij een blijvende rol vervullen omwille van de 
historiciteit, de omgeving en de geografische ligging in het geheel van de regio. Zij is en blijft dus eerst en 
vooral het cultusgebouw voor de katholieke eredienst en volledig ter beschikking en in gebruik als 
gebedsplaats en voor de liturgische vieringen. 
Op heden zijn er tijdens het weekend, alsook op hoog- en feestdagen telkens twee Heilige Missen. De kerk 
is ook elke dag van 's morgens tot 's avonds toegankelijk, zeven dagen op zeven. 

Indien praktisch mogelijk en inhoudelijk verantwoord wordt de kerk ook ter beschikking gesteld voor, onder 
andere, socio-culturele activiteiten (tentoonstelling, concert, 11 Novemberherdenking, …). 
Deze kunnen echter nooit in tegenstrijd zijn met de eredienst en de christelijke levensbeschouwing, 
overeenkomstig de richtlijnen uitgevaardigd door de Vlaamse bisschoppen. Toestemming kan hiervoor enkel 
worden verleend door de kerkelijke overheid volgens de richtlijnen van het bisdom Brugge, het Vademecum 
voor parochies. Dit gebeurt door de pastoor in overleg met de kerkraad en de beleidsploeg van de parochie. 
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Bronnen: 

Databank Parochiekerken (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw) 
(http://www.odis.be/hercules/search2.php?search=Ingelmunster&controlid=2&entity=OBJ)  

Inventaris Onroerend erfgoed (Agentschap Onroerend Erfgoed) 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/51225) 
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Lijst van de bijlagen: 

Bijlage 1 – Goedkeuringsbeslissingen van het kerkbeleidsplan Ingelmunster 

Bijlage 2 – Besluiten inzake vaststelling of bescherming 

Bijlage 3 – Besluiten betreffende de samenvoeging van parochies en het onttrekken van een kerkgebouw 
aan de eredienst 
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Kerkfabriek St Amandus                                                                                 7 februari 2017

DN 1207

Schoolstraat 15

8770 Ingelmunster

Notulen van de vergadering van de kerkraad bij toepassing van het decreet van 7 mei 2004 . Zitting 
van 7 februari 2017 om 20.00u in de pastorie , Schoolstraat 15 , Ingelmunster .

Aanwezig :

EH Ludwig Dubaere ,aangestelde van het bisdom

Franky Depickere , voorzitter

Peter Declerck , penningmeester

Hilda Moerman , secretaris

Marleen D’haene

Noël Neirynck .

1 . Bezinningsmoment  .

EH pastoor leest een bezinningstekst .

2 . Goedkeuring verslag vorige vergadering .

Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd .

3 .Rekening 2016 .

De eindafrekening van 2016 wordt door de penningmeester voorgelegd en besproken .Deze wordt 
dan na goedkeuring door alle leden ondertekend .

4 . Kerkbeleidsplan .

Het nieuwe kerkbeleidsplan wordt door de voorzitter toegelicht en wordt door de kerkraad unaniem 
goedgekeurd .

5 . Nieuwe landbouwpachtprijzen voor de komende drie jaar .

Notulen - St.-Amandus - 07/02/2017 - Ingelmunster

Opgehaald op 27/02/2017 10:03 - Pagina 1 van 2
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In het najaar zullen de nieuwe landbouwpachtprijzen aan de huurders meegedeeld worden . Deze 
pachtprijzen zijn drie jaar geldig .

6 . Varia .

Daar er verder geen punten meer op de agenda zijn wordt de vergadering gesloten .

Volgende verkiezingsvergadering van de kleine helft gaat door op dinsdag 4 april om 20.00u  in de 
pastorie Schoolstraat 15. Om 20.15u komt de  (her)verkozen kleine helft erbij .

De secretaris                                                                                           De voorzitter
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Ingelmunster

121 Ingelmunster

ID Beschrijving Adres Lambertcoördinaten
R 51158 Eenheidsbebouwing van so-

ciale woonhuizen
Bollewerpstraat 48-92 (72105.69

179601.06,72112.38
179601.85,72117.28
179603.9,72122.08
179605.12,72127.6
179606.44,72132.68
179607.63,72139.02
179608.54,72145.96
179610.36,72152.1
179611.45,72157.43
179613.06,72162.95
179614.96,72168
179617.35,72172.63
179619.31,72175.33
179623.32,72178.52
179627.84,72181.13
179635.13,72184.56
179641.93,72187.27
179648.02,72189.8
179653.06,72191.83
179659,72194.41
179664.05,72196.58
179669.51,72199.19
179680.49)

R 51160 Historische hoeve ’t Ridder-
goed

Bollewerpstraat 94 (72469.13 179728.22)

R 51159 Mariakapel Bollewerpstraat zonder
nummer

(72223.488
179765.618)

R 51175 Arbeiderswoningen Bruggestraat 103-105 (71579.49
180082.93,71578.29
180089.58)

R 51163 Herenhuis Van Ooteghem-
Catulle

Bruggestraat 11 (71571.43 179559.15)

R 51164 Stadswoning Bruggestraat 13 (71577.34 179568.84)
R 51176 Boerenarbeiderswoning Bruggestraat 142 (71601.49 180235.42)
R 51177 Windmolen Zandbergmo-

len
Bruggestraat 182 (71565.95 180504.03)

R 51165 Burgerhuis Bruggestraat 21 (71593.16 179597.94)
R 51166 Dorpswoning Bruggestraat 23 (71568.62 179612.98)
R 51179 Klooster Bruggestraat 315 (71260.89 181752.59)
R 51178 Heilig Hartschool en kloos-

ter
Bruggestraat 315, 319 (71260.89

181752.59,71251.98
181770.78)

R 51180 Klassenvleugel van de Hei-
lig Hartschool

Bruggestraat 319 (71251.98 181770.78)

R 51181 Heilig Hartkerk Bruggestraat 321 (71243.77 181797.2)
R 51168 Herenhuis Bruggestraat 40 (71676.54 179720.47)
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Ingelmunster

ID Beschrijving Adres Lambertcoördinaten
R 51167 Rij burgerhuizen Bruggestraat 40-42, 46, 50-

52
(71676.54
179720.47,71672.87
179742.61,71662.64
179733.52,71666.507
179774.778,71668.161
179763.204)

R 51169 Samenstel van burgerhui-
zen

Bruggestraat 42, 46 (71672.87
179742.61,71662.64
179733.52)

R 51171 Burgerhuis Bruggestraat 67 (71634.36 179795.53)
R 51172 Burgerhuis Bruggestraat 72 (71663.97 179851.35)
R 51228 Tabaksfabriek Vermeulen Bruggestraat 74, Meulebe-

kestraat 4-6
(71658.06
179878.77,71674.56
179880.2,71681.09
179880.95)

R 51161 Samenstel van burgerhui-
zen

Bruggestraat 7-9 (71577.56
179539.8,71579.31
179546.85)

R 51162 Herberg Bruggestraat 8 (71612.899
179554.753)

R 51174 Burgerhuis Bruggestraat 99 (71583.94 180045.64)
R 51182 Hoeve ’t Kloosterhof Doelstraat 43 (71253.63 179832.46)
R 51183 Eenheidsbebouwing van

boerenarbeiderswoningen
Doelstraat 97-99 (71102.74

180030.41,71100.62
180047.85)

R 51184 Hoeve Elsboshoeve Elsstraat 1 (72428.72 177609.15)
R 51186 Twee dorpswoningen G. Gezellestraat 1, 6 (71677.31

179671.56,71683.56
179635.81)

R 51188 Stadswoning G. Gezellestraat 5 (71692.24 179669.47)
R 51189 Café ’t Katje Gravinnestraat 1 (71608.07 179512.9)
R 51190 Eenheidsbebouwing van

burgerhuizen
Gravinnestraat 3-5 (71627.26

179516.36,71638.27
179522.05)

R 51193 Burgerhuis Handelstraat 1 (71737.74 178887.5)
R 51194 Maalderij Handelstraat zonder num-

mer
(71746.186
178891.188)

R 51192 Maalderijcomplex Handelstraat zonder num-
mer, 1

(71737.74
178887.5,71745.905
178890.696)

R 51196 Tweegezinswoning Heirweg Noord 3-5 (71406.86
181699.06,71429.3
181706.18)

R 51250 Kapel bij Zandberghoeve Heirweg Noord zonder
nummer

(71736.72 180521.995)

R 51197 Romp van Doornmolen en
hoeve Doornmolen

Heirweg Zuid zonder num-
mer, 91

(71894.991
177011.7,71941.76
177015.87)

R 51203 Historische hoeve ’t Ver-
brand Goed

Izegemstraat 102 (71347.12 179030.95)

R 51204 Café In de Groene Wande-
ling

Izegemstraat 107 (71338.39 178840.43)

R 51205 Kasteeltje Izegemstraat 135 (71196.55 178898.69)
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Ingelmunster

ID Beschrijving Adres Lambertcoördinaten
R 51206 Burgerhuis Izegemstraat 149 (71110.43 178949.7)
R 51207 Burgerhuis Izegemstraat 150 (71044.43 179023.39)
R 51208 Villa John Deere Izegemstraat 167-169 (71026.44

178961.14,71028.32
178978.54)

R 51198 Pijlenwinkel en pijlenfa-
briek

Izegemstraat 24 (71623.06
178789.08,71622.67
178800.09)

R 51199 Eeheidsbebouwing van
stadswoningen

Izegemstraat 37-41 (71581.33
178772.42,71578
178773.89,71574.16
178775.96)

R 51201 Eclectisch burgerhuis Izegemstraat 93 (71396.98 178852.43)
R 51202 Twee burgerhuizen Izegemstraat 99-101 (71359.52

178832.71,71354.58
178834.8)

R 51209 Herberg / afspanning Ka-
pelhof

Kortrijkstraat 1 (71830.06 178656.72)

R 51211 Directeurswoning van 1923 Kortrijkstraat 2 (71777.44 178671.8)
R 51212 Burgerhuis Kortrijkstraat 24 (71819.59 178538.88)
R 51213 Villa met atelier Kortrijkstraat 37 (71971.15 178332.06)
R 51210 Kerk Onze-Lieve-Vrouw

Onbevlekt Ontvangen
Kortrijkstraat 4 (71790.69 178632.82)

R 51214 Jacquard-weverij Castel-
Vandeghen

Kortrijkstraat 55 (71997.094
178249.654)

R 51215 Eenheidsbebouwing van ar-
beiderswoningen

Kortrijkstraat 60-64 (71925.85
178316.02,71930.87
178308.8,71933.8
178299.4)

R 85240 Directeurswoning van de
weverij Castel- Vandeghen

Kortrijkstraat 78 (71947.88 178199.18)

R 51217 Hoeve ’t Goed de Zebunder Krekelstraat 69 (73300.21 180909.88)
R 51216 Wegkapel Broeckens Kapel-

letje
Krekelstraat zonder num-
mer

(73268.186
180615.111)

R 51220 Gietijzeren kruis Kweekstraat 18 (72739.39 177216.03)
R 51219 Gietijzeren kruis Lammekensknokstraat 59 (72164.47 181403.06)
R 51221 Hoeve met losse bestandde-

len
Lampettenstraat 19 (73062.27 180686.51)

R 51223 Kapel Lenteakkerstraat zonder
nummer

(72812.063
179822.869)

R 51224 Weverij met kasteeltje en
fabrieksgebouwen

Lysbrugstraat 37 (72406.57 178811.9)

R 51227 Walhoeve Meersstraat 43 (72031.36 181886.04)
R 51226 Kapel Meersstraat zonder num-

mer
(71827.933
181696.582)

R 90091 Spoorwegbrugje over de
Oude Devebeek

Meersstraat zonder num-
mer

(72586.604
181852.919)

R 51231 Hoeve D’heerlijkhede van
Deefakker

Meulebekestraat 112 (72776.61 181193.09)

1469

Bijlage 2

Vervolg zitting van 21 februari 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 11 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 71 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 8893-5606-1205-0233 op www.verifieer.be.



Ingelmunster

ID Beschrijving Adres Lambertcoördinaten
R 51230 Sociale woningbouw Meulebekestraat 29-73 (72029.38

180245.64,72031.19
180253.42,72032.32
180258.01,72033.65
180263.06,72034.94
180268.33,72036.11
180273.1,72037.55
180278.76,72039.14
180285.81,72040.61
180291.67,72041.7
180296.11,72042.74
180300.41,72044.09
180305.26,72045.23
180310.31,72046.62
180315.77,72048.12
180321.65,72049.63
180327.93,72052.29
180334.19,72051.76
180340.14,72054.66
180345.02,72054.73
180350.22,72056.14
180355.52,72053.24
180361.94,72069.61
180364.98)

R 51258 Samenstel van tien arbei-
derswoningen De tien gebo-
den

Nieuwstraat 16-22, 26-34 (71496.06
179768.72,71490.32
179768.98,71485.37
179769.18,71477.99
179769.43,71470.57
179769.64,71465.64
179769.75,71460.75
179769.82,71455.88
179769.83,71450.06
179769.63)

R 51259 Herenhuis en fabrieksge-
bouwen Weverij Schotte

Nieuwstraat 19 (71538.58 179719.74)

R 51257 Stadswoningen Nieuwstraat 9-11 (71590.82
179718.69,71586.31
179718.8)

R 51233 Betonnen brug over de
Mandel

Nijverheidstraat zonder
nummer

(72349.264
179057.842)

R 51242 Dorpswoning Oostrozebekestraat 100 (72158.52 179293.37)
R 51243 Villa Oostrozebekestraat 128 (72282.48 179306.08)
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Ingelmunster

ID Beschrijving Adres Lambertcoördinaten
R 51245 Sociale huisvesting in tuin-

wijkconcept
Oostrozebekestraat 139-
189, 201-213

(72316.13
179362.56,72321.89
179361.61,72327.41
179361.42,72332.77
179360.85,72338.16
179353.26,72345.62
179351.11,72351.7
179350.72,72356.68
179350.37,72362.05
179350.01,72368.06
179349.6,72374.67
179349.16,72380.65
179348.74,72385.56
179348.41,72390.15
179348.1,72396.8
179347.67,72402.11
179335.8,72408.08
179346.92,72414.86
179346.44,72420.55
179346.02,72425.77
179345.67,72430.9
179345.32,72437.35
179344.89,72443.87
179344.41,72449.72
179344,72455.3
179343.66,72460.96
179343.32,72495.04
179341.11,72500.94
179340.78,72506.25
179340.52,72511.1
179340.23,72515.99
179339.99,72521.35
179339.7,72527.29
179338.17)

R 51246 Hoeve met losse bestandde-
len

Oostrozebekestraat 214 (73487.55 178857.34)

R 51247 Samenstel van boerenarbei-
derswoningen

Oostrozebekestraat 219-223 (72773.64
179277.13,72783.6
179274.62,72801.19
179270.27)

R 51249 Wijkschool Sint-Jozefschool Oostrozebekestraat 253 (73264.05 179162.15)
R 51234 Burgerhuis Oostrozebekestraat 27 (71827.43 179473.09)
R 51225 Parochiekerk Sint-

Amandus
Oostrozebekestraat 2A (71679.13 179454.34)

R 51235 Burgerhuis Oostrozebekestraat 32 (71879.86 179425.8)
R 51237 Dorpswoningen Oostrozebekestraat 39-41 (71876.6

179459.82,71888.62
179460.34)

R 51238 Brouwerij Van Honse-
brouck

Oostrozebekestraat 43 (71993.6 179498.78)
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Ingelmunster

ID Beschrijving Adres Lambertcoördinaten
R 51239 Eclectisch herenhuis Oostrozebekestraat 46-50,

56
(71994.486
179385.407,71963.23
179409.247,71967.506
179406.154,71973.558
179403.788)

R 51240 Herenhuis Oostrozebekestraat 67 (72007.66 179412.91)
R 51241 Dorpswoning Oostrozebekestraat 81 (72078.9 179407.78)
R 51251 Kapel Maria-Francisca-

kapel
Rozestraat zonder nummer (70983.519

178042.224)
R 51254 Burgerhuis Schoolstraat 15 (71687.23 179578.91)
R 51255 Drukkerij Schoolstraat 23 (71692.54 179616.38)
R 51256 Arbeiderswoning Schoolstraat 25 (71704.14 179621.16)
R 51253 Klooster- en schoolcomplex

zusters van Maria Ingel-
munster

Schoolstraat 8 (71813.78
179559.74,71768.93
179657.12,71768.77
179616.03,71730.95
179589.6,71778.68
179585.52,71764.89
179577.54)

R 51252 Gemeentelijke begraaf-
plaats

Schoolstraat zonder num-
mer

(71869.78 179683.858)

R 51260 Samenstel van arbeiderswo-
ningen

St. Amandstraat 23-25 (71459.65
179622.09,71448.18
179628.99)

R 51261 Kasteel van Ingelmunster Stationsstraat 1-3 (71574.6
179437.88,71661.17
179338.53)

R 51263 Burgerhuis Stationsstraat 30 (71537.31 179340.03)
R 51264 Samenstel van burgerhui-

zen
Stationsstraat 36-38 (71540.56

179219.62,71550.18
179213.68)

R 51265 Samenstel van stadswonin-
gen

Stationsstraat 40-42 (71539.42
179207.89,71540.1
179202.26)

R 51262 Herenhuis Stationsstraat 6 (71526.78 179482.24)
R 51266 Hoeve met losse bestandde-

len
Vuilputstraat 8 (73916.52 179433.57)

R 51273 Villa Weststraat 100 (71109.09 179693.94)
R 51269 Pastorie Weststraat 21 (71423.27 179508.21)
R 51268 Samenstel van herenhuizen Weststraat 3-5 (71514.56

179507.97,71497.2
179486.38)

R 51270 Klooster van de paters laza-
risten

Weststraat 52-62 (71346.4
179625.1,71337.76
179624.26,71332.45
179630.85,71325.71
179629.54,71308.94
179631.32,71308.94
179631.32)

R 51272 Burgerhuis Weststraat 71 (71111.09 179655.11)
R 51277 Hoeve Bloemenhof Zuidstraat 20 (73501.2 177776.68)
R 51278 Boerenwoning Zuidstraat 22 (73523.11 177734.27)
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Ingelmunster

ID Beschrijving Adres Lambertcoördinaten
R 51276 Wegkapelletje Zuidstraat zonder nummer (73722.581

178056.373)
R 51279 Heilig Hartkapel Zwanestraat zonder num-

mer
(71260.017 181718.65)
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Gemeentebestuur�Ingelmunster��
Oostrozebekestraat�4���8770�Ingelmunster��
Tel.�051�33�74�00���Fax�051�31�82�83�

6�januari�2015

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 18 november 2014 

Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine 
Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien Vandecasteele, 
Schepenen - Marie-Thérèse Lapeere, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, 
Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Raadsleden - ir. Dominik 
Ronse, Gemeentesecretaris

Bijeen in openbare zitting 

PATRIMONIUM

7       Bekrachtigen van een aankoopbod 

De Raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, §2 – 12°; 

Overwegende dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot 
onroerende goederen een bevoegdheid is van de gemeenteraad; 

Gelet op de aankoopbelofte van 6 november 2014 uitgebracht door de heer 
Burgemeester en de heer Gemeentesecretaris voor de aankoop van een pand in de gemeente 
Ingelmunster namens de Gemeente; 

Gelet op de noodzaak tot snelheid van handelen in en het vertrouwelijk karakter van 
dit dossier; 

Overwegende dat de aankoopbelofte werd uitgesproken onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de gemeenteraad; 

Overwegende dat de raadsleden het dossier hebben kunnen inzien mits het bewaren 
van de vertrouwelijkheid; 

Overwegende dat de nodige middelen in het budget van de gemeente zullen worden 
ingeschreven; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig 

artikel 1: De aankoopbelofte van 6 november 2014 wordt bekrachtigd. 

Namens de Gemeenteraad, 
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In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Dirk Debaere 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster,  
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Dominik Ronse 
(Authentication) 
c=BE, cn=Dominik Ronse 
(Authentication), 
sn=Ronse, 
givenName=Dominik 
Gerard, 
serialNumber=670109115
59 
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 Gemeenteraad 
Zitting van 16 juni 2015 

Uittreksel 

Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, 
Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, 
Evy Becquart, Davy Claerhout: raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

 
Verlenen van een gunstig advies inzake de aanvraag tot opheffing van de parochie O. L. Vrouw 
Onbevlekt ontvangen en samenvoeging van deze parochie met de parochie Sint-Amandus te 
Ingelmunster 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, §2; 
Gelet op het besluit van de Vlaams regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria 

voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, meer bepaald 
artikel 7/5, §2; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 houdende het bekrachtigen van een 
aankoopbod; 

Gelet op het verzoek tot advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 13 mei 2015 betreffende de 
aanvraag tot opheffing van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ingelmunster en samenvoeging 
van deze parochie met de parochie Sint-Amandus te Ingelmunster met onttrekking van het kerkgebouw Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de eredienst; 

Overwegende dat dit verzoek tot advies aansluit bij het constructief overleg dat heeft plaatsgevonden tussen 
de kerkbesturen van de gemeente Ingelmunster en de pastoor, eerwaarde heer Bonte, als vertegenwoordiger van 
het Bisdom; 

Overwegende dat in overeenstemming met dit overleg de gemeente een gunstig advies kan verlenen op dit 
verzoek, aangezien op deze manier het effectueren van het aankoopbod van 6 november 2014 en de 
ingebruikname van het kerkgebouw, dat wordt onttrokken aan de eredienst, voor socio-culturele doeleinden kan 
worden bespoedigd; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Gunstig advies te verlenen met betrekking tot de aanvraag tot opheffing van de parochie Onze Lieve 

Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ingelmunster en samenvoeging van deze parochie met de parochie 
Sint-Amandus te Ingelmunster met onttrekking van het kerkgebouw Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen aan de eredienst. 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De gemeentesecretaris,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Dirk Debaere 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 
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 Gemeenteraad 
Zitting van 22 maart 2016 

Uittreksel 

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 

 
Goedkeuren van de akte voor de aankoop van een onroerend goed 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de artikelen 28 en 43, § 2, 12° van het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het gemeentebestuur een perceel grond met opstaande constructies wenst aan te kopen 

van de kerkfabriek Sint-Amandus; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2014 houdende de bekrachtiging van het 

aankoopbod van 6 november 2014; 
Gelet op de raming van het Comité tot aankoop van 17 oktober 2014; 
Gelet op de aanvaarding van het aankoopbod van 24 november 2014 door de kerkfabriek Sint-Amandus; 
Overwegende dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut; 
Overwegende dat de aankoop wordt toegestaan en aanvaard voor de prijs van tweehonderdvijftigduizend 

euro; 
Overwegende dat op de gemeentebegroting van het dienstjaar 2016 budget werd voorzien op 

07290/2213000; 
Gelet op het plan met aanduiding van de grond gekadastreerd als kerk, sectie D nummer 252/E3 met een 

oppervlakte volgens kadaster van veertien are vierenzestig centiare; 
Gelet dat het kerkgebouw bij Ministerieel Besluit van 7 september 2015 onttrokken werd aan de eredienst; 
Gelet op het ontwerp van akte, in bijlage; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van aankoop van volgend onroerend goed door gemeentebestuur Ingelmunster 

aan de kerkfabriek Sint-Amandus, wordt goedgekeurd 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

D 252/E3 14a 64ca 

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard. 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De gemeentesecretaris,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Dirk Debaere 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 

Bijlage 3

Dominik Ronse 
(Authentication) 
c=BE, cn=Dominik Ronse 
(Authentication), sn=Ronse, 
givenName=Dominik 
Gerard, 
serialNumber=67010911559 
2017.02.27 14:50:44 +01'00'
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