
 Gemeenteraad 
Zitting van 23 maart 2021 

Notule 
 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, 
Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Carine Geldhof: raadslid 
 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
2.  Goedkeuren van de samenstelling van het lokaal overlegplatform fietsbeleid voor de 

legislatuur 2019-2025 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 juni 2019 houdende de goedkeuring van het 

beleidsprogramma 2019-2025; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2020 houdende de goedkeuring van de 

oprichting van een lokaal overlegplatform fietsbeleid; 
Overwegende dat de verkeersdienst van de lokale politie, de scholen en oudercomités, de jeugdraad, 

de sportraad en de lokaal economische raad een vertegenwoordiger hebben aangeduid; 
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Overwegende dat de seniorenraad geen vertegenwoordiger heeft aangeduid; 
Overwegende dat alle fracties uit de gemeenteraad een vertegenwoordiger hebben afgevaardigd; 
Overwegende dat 17 geëngageerde burgers zich kandidaat hebben gesteld; 
Gelet op het voorstel van samenstelling: 

Naam Functie 

Trui Lambrecht schepen mobiliteit – voorzitter 

Marina De Wilde mobiliteitsambtenaar – secretaris 

Frank Benoit directeur ruimte 

Bert Van Quickelberghe lokale politie 

Variabele vertegenwoordiger scholen/oudercomités 

Robbe Vereecke jeugdraad 

Carine Defour (Christophe Lammertin) sportraad 

Robrecht Callewaert lokaal economische raad 

Rudy Debruyne Fractie De Brug/N-VA/Open VLD 

Kurt Soenens Fractie sp.a+ 

Delphine Rommel Fractie CD&V 

Lievin Pareit burger 

Jurgen Catry burger 

Patrick Delarue burger 

Chantal Declercq burger 

Bert Vergote burger 

Lorenzo Beliën burger 

Luc Verscheure burger 

Filip Saelens burger 

Rudy Vergote burger 

Jens Lampaert burger 

Marino Coopman burger 

Peter Vanlembeke burger 

Patriek Vandewiele burger 

Jan Lauwereins burger 

Marc Meurisse burger 

Matteo Derammelaere burger 

Donald Debrabandere Burger 

Op voorstel van de schepen van mobiliteit; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het voorstel tot samenstelling van de leden van het lokaal overlegplatform fietsbeleid voor de 

legislatuur 2019-2025 wordt goedgekeurd. 
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3.  Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement betreffende parkeerplaatsen voor 
elektrische wagens in de Weststraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017; 
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 Vlaamse Regering het aanschaffen en gebruiken van elektrische voertuigen 

aanmoedigt; 
Overwegende dat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het 

werk en het aangewezen is het openbaar domein uit te rusten met een publiek toegankelijke laadpaal; 
Overwegende dat een elektrische laadpaal met 2 oplaadpunten geplaatst werd op de parking van De 

Ermitage, Weststraat 55; 
Overwegende dat 2 parkeerplaatsen zullen worden voorbehouden voor het parkeren van elektrische 

wagens; 
Overwegende dat deze parkeerplaatsen voor elektrische wagens geen verplichting tot opladen 

inhoudt; 
Overwegende dat de hierna voorzien maatregelen getroffen worden op een openbare parking, 

eigendom van de gemeente Ingelmunster; 
Op voorstel van de schepen van mobiliteit; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Dit besluit vervangt alle voorgaande besluiten die niet in overeenstemming zijn met dit besluit. 
Artikel 2 – Er worden 2 parkeerplaatsen voor elektrische wagens voorbehouden op de parking van De 

Ermitage, Weststraat 55. 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van markeringen die de 
parkeerplaatsen afbakenen, voorzien in artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie 
over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door het aanbrengen van de verkeersborden E9a 
en onderborden met pictogram ‘elektrisch voertuig’. 

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

Artikel 4 – Dit aanvullend reglement wordt bekendgemaakt en gemeld overeenkomstig het decreet over het 
Lokaal bestuur van 22 december 2017. 

WATER 
4.  Bekrachtigen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 

2021 betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius en Soft-Service N.V. voor 
rioleringswerken in de Bruggestraat 

De GEMEENTERAAD, 
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Gelet op artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 betreffende de 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst R005971 met Fluvius System Operator CV om riolerings- 
en wegenwerken uit te voeren in de Bruggestraat; 

Gelet op het hoogdringend karakter voor het uitvoeren van de werken; 
Overwegende dat deze beslissing best werd bekrachtig in een eerstvolgende gemeenteraad; 
Op voorstel van het schepencollege; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 betreffende de 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst R005971 met Fluvius System Operator CV om 
riolerings- en wegenwerken uit te voeren in de Bruggestraat wordt bekrachtigd. 

WONEN 
5.  Goedkeuren van de visie inzake Sociaal Wonen voor de legislatuur 2020-2025 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid; 
Gelet op het richtlijnenkader voor de uitvoering van activiteiten voorzien in het besluit van de Vlaamse 

regering over het lokaal woonbeleid, versie 22 mei 2020, meer bepaald voor de uitvoering van activiteit 
VA_1.5.; 

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020–2025; 

Overwegende dat één van de verplichte activiteiten die in het besluit van de Vlaamse regering over 
Lokaal Woonbeleid is opgenomen (en één van de voorwaarden voor de IGS-subsidiëring) het uitwerken van 
een visie sociaal wonen voor deze legislatuur is; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2021 
houdende goedkeuren van de ontwerpvisie inzake Sociaal Wonen voor de legislatuur 2020-2025; 

Overwegende dat deze visie op sociaal wonen moet gezien worden als een onderdeel van een ruimere 
visie op wonen in de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat de gemeente hiermee maximaal inspeelt op de beleidsprioriteiten die opgenomen 
zijn in het besluit van de Vlaamse regering over Lokaal Woonbeleid; 

Overwegende dat de visietekst tot stand is gekomen vóór de verspreiding van de nota omtrent het 
regelgevend en implementatietraject voor de toekomstige woonmaatschappijen (nota van Wonen-
Vlaanderen van 10 september 2020); 

Overwegende dat afhankelijk van het resultaat van dit traject de visietekst in een latere fase zo nodig 
kan aangepast worden; 

Gelet op het positief advies van het lokaal woonoverleg van 26 oktober 2020 over deze nota; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
17 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean-Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, 
Filip Blanckaert, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 
en 
3 stemmen tegen (Enigo Vandendriessche, Kurt Soenens, Sandy Priem) 
Artikel 1 – De visie Sociaal Wonen 2020–2025” wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 

beslissing. 

PATRIMONIUM 
6.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor een kosteloze grondafstand 
De GEMEENTERAAD, 
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Gelet op artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte tot kosteloze grondafstand; 
Overwegende dat in de akte een tikfout werd vastgesteld; 
Overwegende dat dit zal worden gemeld aan de instrumenterende ambtenaar ter verbetering; 
Overwegende dat een goedkeuring geldig is mits verbetering van de akte; 
Overwegende dat deze kosteloze grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut; 
Overwegende dat de overdracht wordt toegestaan en aanvaard, zonder beding van prijs, in het kader 

van de uitvoering van het project van de naastliggende percelen; 
Overwegende dat alle kosten, rechten en erelonen van de notariële akte, inclusief de notariskosten, 

opmetingskosten en registratiebelasting, ten laste zijn van de overdragers; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van kosteloze grondafstand wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 

beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

C 0600 K 20 ca 

Artikel 2 – De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut. 

SPORT 
7.  Goedkeuren van het verzoek tot erkenning van de sportraad tot participatieraad 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2020 houdende goedkeuren van het 

participatiereglement; 
Overwegende dat onderling overleg werd gepleegd op 14 december 2020, over de toepassing van het 

participatiereglement, de afsprakennota waarin de onderlinge samenwerking tussen participatieraad en 
gemeentebestuur wordt samengevat; 

Overwegende dat de statuten voldoen aan het participatiereglement; 
Gelet op de goedgekeurde afsprakennota met budget; 
Op voorstel van de bevoegde schepen 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het verzoek tot erkenning als participatieraad van de sportraad wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de sportraad wordt de financiële dotatie toegekend zoals opgenomen in de afsprakennota. 

VEILIGHEID 
8.  Goedkeuren van het reglement voor de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat, na 

aanpassing 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het algemeen politiereglement; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2020 houdende goedkeuren van het 

reglement voor de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat; 
Overwegende dat er bij de opmaak van het reglement geen afstemming gebeurde met het algemeen 

politiereglement en er ook geen strafbepalingen werden opgenomen; 
Overwegende dat het best is het reglement op deze punten aan te passen; 
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Gelet op het ontwerpreglement voor het gebruik van de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat 
na aanpassing; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Als artikel 11 - HANDHAVING worden volgende bepalingen toegevoegd: 

“Artikel 114, §1 van het algemeen politiereglement is niet van toepassing. 
Overtredingen tegen dit reglement worden bestraft overeenkomstig Titel 1 en 2 van Deel 3 van 
het algemeen politiereglement.” 

Artikel 2 – Een gecoördineerde versie van het reglement wordt opgesteld en als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing. 

Artikel 3 – Het reglement, na aanpassing, treedt onmiddellijk in werking. 
9.  Principieel goedkeuren van het plaatsen van camera's op een specifieke niet besloten 

plaats in de gemeente 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele 
vrijheden; 

Gelet op Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG); 

Gelet op Richtlijn (EU) nr. 2016/680 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op 
de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 
2008/977/JBZ van de Raad (RGS); 

Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van; 

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 186 en artikel 187 (artikel 286, artikel 287 en 

artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019); 
Gelet op de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4, §1, 1°; 
Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2018 tot vaststelling van de wijze waarop wordt 

aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (uitvoering van artikel 25/2, §2, 1° WPA); 
Gelet op de Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het Politieambt om het gebruik van 

camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van 
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling 
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid; 

Overwegende dat de aanwezigheid van camera's op het grondgebied van de politiezone MIDOW 
vanuit politioneel oogpunt zal toelaten om bovengemeentelijke veiligheidsdoeleinden te bereiken; 

Overwegende dat politiezone MIDOW deze camera’s en de opnames ervan enkel zal gebruiken in 
uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de 
beperkingen die deze Wet oplegt; 

Overwegende dat, voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in artikel 15 WPA, er geen 
beperking geldt voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s; 

Overwegende dat, voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in artikel 14 WPA, volgende 
beperking geldt voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s: 
“Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie 
bedoeld in artikel 44/5, §1 WPA, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste 
lid, 2° tot 6° WPA. Wat artikel 44/5, §1, lid 1, 5° WPA, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden 
toegelaten ten aanzien van de categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20 WPA". 
“Artikel 25/4, §1,1°. Een politiedienst kan camera's plaatsen en gebruiken overeenkomstig artikel 25/3, of op 
zichtbare wijze gebruik maken van camera's geplaatst door derden zoals bedoeld in artikel 25/1, § 2, op het 
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grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de 
gemeenteraad, wanneer het gaat om een politiezone.” 

Overwegende dat met de plaatsing en het op zichtbare wijze gebruiken van vaste camera’s door de 
politie een betere en meer efficiënte handhaving bij evenementen mogelijk is op specifieke plaatsen van het 
grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat met de plaatsing en het op zichtbare wijze gebruiken van vaste camera’s door de 
politie eventuele criminaliteit en openbare overlast beter en meer informatiegestuurd aangepakt kan worden 
op specifieke plaatsen van het grondgebied van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat dit voorstel tot principieel akkoord slaat op de plaatsing en het op zichtbare wijze 
gebruiken van vaste camera’s op de kerk waarbij de verschillende zones van het Marktplein in beeld worden 
genomen; 

Gelet op het plan met het voorstel van plaatsing; 
Gelet op het advies ingediend door de korpschef van de lokale politiezone MIDOW op 4 maart 2021, 

waarin het type camera, de doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse 
op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau beschreven 
worden; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste ANPR-camera’s 

op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente, meer bepaald 
op het Marktplein volgens plan dat als bijlage wordt toegevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van 
de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke 
bepalingen. 

Artikel 3 – Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings. 
Artikel 4 – Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke 

politie. 
Artikel 5 – Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 

Kennisname 

INFRASTRUCTUREN 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door mevrouw Nadine Verheye, raadslid, per mail van 16 

maart 2021, over de trage weg tussen De Dreve en het Schuttershuisje 
De heer Voorzitter geeft het woord aan Nadine Verheye, raadslid, die het volgende toelicht. 
Het plaatsen van de brug in de Mandelmeersen kondigt stilaan het einde van de werken aan. N-VA vraagt 
zich af of de trage weg tussen De Dreve en het Schuttershuisje een naam zal of kan krijgen. Deze prachtige 
wandelweg maakt de verbinding naar “Wandel op de Mandel” en het toekomstig “Park aan het water”. 
We geven graag een voorstel van naam: het “Overmandelpad”, een verwijzing naar de Mandel en de mooie 
nieuwe brug. 
Uiteraard zijn andere voorstellen welkom. 
De heer Jan Rosseel, schepen, antwoordt hierop het volgende. 
Na onderzoek van uw vraag kunnen wij het volgende meedelen. Uit de omzendbrief met betrekking tot de 
richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en een huisnummer kunnen 
we besluiten dat het geen wettelijke verplichting, maar een facultatieve mogelijkheid is om aan publiek 
toegankelijke wegen die geen toegang geven tot gebouweenheden een naam toe te kennen. 
De toekenning van de naam verloopt gelijkaardig als voor andere straatnamen en zal bijgevolg ook aan deze 
raad bij voorlopige en definitieve vaststelling voorgelegd worden. 
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Om de weg ook daadwerkelijk als weg met publiek karakter vast te leggen zal in toepassing van het decreet 
gemeentewegen door het schepencollege een landmeter aangesteld worden om een rooilijnplan op te 
maken en dit ter goedkeuring aan deze raad voor te leggen. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgend punt op de 
agenda. 

PATRIMONIUM 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, per mail van 17 maart 

2021, over het budget van het Cultuurhuis 
De heer Voorzitter geeft het woord aan Jan Defreyne, raadslid, die het volgende toelicht. 
Normaal wordt voor ieder project een budget opgemaakt, ook voor het Cultuurhuis hoop ik. Het 
totaalbudget dat jullie voorstellen is 8 miljoen euro. Maar graag hadden we de deelbudgetten geweten, met 
andere woorden hoe komen jullie aan dit totaal budget. Bijvoorbeeld, wat kost de grondverwerving, afbraak, 
grondwerken, ruwbouw, schrijnwerk, technieken (elektriciteit, chauffage), vloeren, afwerking binnen, alle 
voorzieningen binnen (onder ander telescopische tribune, theatertechnieken, inrichting bar, enz.), meubilair, 
afwerking buiten, enzovoort. Graag dit overzicht. 
Dit kan interessant zijn om te weten hoeveel elk onderdeel mag kosten. Zo wordt het totaalbudget niet 
overschreden, want als één onderdeel teveel kost, dan moet er bespaard worden op een ander onderdeel. 
Mevrouw Trui Lambrecht, schepen, antwoordt hierop het volgende. 
Door de leden van de werkgroep, bijgestaan door architecte Isabel Vlaeminck, werd een uitvoerige oefening 
gemaakt omtrent de functies van het toekomstige Cultuurhuis, alsook omtrent de uitrusting en inrichting 
zoals, bijvoorbeeld, de uitschuifbare tribune en de mogelijkheid voor een onbemande bibliotheek. 
Op de roadshow eind januari bleek dat alle betrokken raden en verenigingen zich hier ook konden in vinden. 
Momenteel zitten wij in de fase voor het aanstellen van een ontwerper. Daarbij is de absolute kostprijs van 
het gebouw nog geen doorslaggevend element vermits, zoals genoegzaam bekend, een ontwerper wordt 
aangesteld op basis van een ereloonpercentage. Dit ereloonpercentage (of de vork die zal gehanteerd 
worden) staat in de selectieleidraad, die door het schepencollege werd goedgekeurd. Het ereloonpercentage 
moet tussen 7,2% en 8,8% gelegen zijn. 
In de volgende fase zal aan de selecteerde ontwerpers gevraagd worden om een gedetailleerd ontwerp uit 
te werken. Op dat moment is de kostprijs uiteraard wel een heel belangrijk gegeven. 
De projectdefinitie, alsook de raming, worden momenteel nog gefinaliseerd. In afwachting van de afwerking 
hiervan kan ik verwijzen naar de gegevens die in de roadshow werden meegedeeld en de zaken die intussen 
gekend zijn. 
De kostprijs voor de aankoop van de grond is intussen gekend, daarvoor kan verwezen worden naar de 
vorige gemeenteraad. 
De kostprijs voor het gebouw met ruwbouw, technieken, omgevingsaanleg en uitrusting en inrichting met 
onder meer vast meubilair, akoestiek, uitschuifbare tribune, los meubilair, digitalisering bibliotheek, inrichting 
bibliotheek en leescafé, werd indicatief geraamd op ca. 6,4 miljoen euro, inclusief 21% btw of gelet op de 
vooropgestelde vloeroppervlakte ca. 2.390 euro, incl. btw, per vierkante meter. 
De ereloon en eventuele andere studiekosten worden geraamd op ongeveer 10% van de bouwkost of dus 
ongeveer 640.000 euro. 
Als we naast de ereloonkosten ook nog 15% onvoorziene zaken meenemen komt dit in totaal op 8 miljoen 
euro. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgend punt op de 
agenda. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Kurt 
Soenens, raadslid, naar de stand van zaken met betrekking tot de elektrische deelwagen in het kader van 
het project ‘Stroomversnellers’ en of de subsidie al werd uitbetaald. 
Trui Lambrecht, schepen, deelt mee dat de deelwagen al aangekocht is en voorlopig nog in (zeer beperkt, 
omwille van Corona) exclusief gebruik is door de diensten van de gemeente. Ook door Corona is de opstart 
als deelwagen met de bevolking vertraagd, maar dit komt er zeker. Verder komen er ook deelwagens aan 
het station van zodra dit als mobipunt (in het kader van de vervoersregio) is ingericht. Of de subsidie al 
werd uitbetaald wordt uitgezocht en meegedeeld aan de raad. 
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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Els 
Leysen, raadslid, naar de stand van zaken met betrekking tot Corona en of er nood is aan bijkomende 
maatregelen, zoals in Oostrozebeke en Wielsbeke. 
Kurt Windels, burgemeester, deelt mee dat de besmettingsgegevens van Ingelmunster mee de algemene 
stijgende trend volgen. De situatie wordt, dag na dag, opgevolgd. Voorlopig is er nog geen nood aan 
bijkomende maatregelen en in die context wordt afgewacht wat het aangekondigd federaal Overlegcomité 
van 24 maart 2021 zal beslissen. 
 
De zitting werd afgerond om 21.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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GEMEENTE INGELMUNSTER 
VISIE SOCIAAL WONEN 2020 – 2025  

 
Voorliggende visietekst is tot stand gekomen vóór de verspreiding van de nota omtrent het regelgevend‐ en 
implementatietraject voor de toekomstige woonmaatschappijen (nota d.d. 10/09/2020). Afhankelijk van het resultaat 
van dit traject kan de visietekst daarna zo nodig aangepast worden. 

 
Deze visie op sociaal wonen moet gezien worden als een onderdeel van een ruimere visie op wonen in de 
gemeente Ingelmunster. De gemeente speelt maximaal in op de beleidsprioriteiten die opgenomen zijn in 
het Besluit van de Vlaamse regering van 16/11/2018 over het lokaal woonbeleid, nl. 

 Het zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, met als belangrijke accenten: 

- Het ruimtelijk ordeningsbeleid waarbij o.m. een doordacht aanbodbeleid beoogd wordt dat gericht 
is op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen en afgestemd is op de demografische 
behoeften.  

- Een gecoördineerd beleid rond sociaal wonen voeren 

 Het werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, met als belangrijke 
accenten: 

- Normerende maatregelen (met o.m. de stedenbouwkundige verordening woningkwaliteit, alsook 
het promoten van het conformiteitsattest voor huurwoningen) 

- Stimulerende maatregelen (met o.m. een ondersteunend gemeentelijk premiebeleid en focus op 
energiezuinig renoveren via inzet van een energiecoach) 

- Sanctionerende maatregelen (met inventarisatie van, en heffing op leegstaande, verwaarloosde en 
ongeschikt‐/onbewoonbare woningen) 

 Het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen, met de Woonwinkel als 
centraal loket voor al wie vragen heeft over wonen of zich wil inschrijven als kandidaat‐huurder voor 
een sociale woning (het zgn. “1‐deurprincipe”). 

 
Sociaal wonen in de gemeente Ingelmunster is dus een belangrijk onderdeel van de eerste beleidsprioriteit. 
Het BVR over het lokaal woonbeleid specifieert de opdracht van de gemeente als volgt (art. 6):  
“(…) de gemeente voert minstens volgende activiteiten uit:  (…) 
5°/  Een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren, dat de volgende aspecten bevat: 

‐ Een visie op sociaal wonen uitwerken en toepassen 
‐ Een partnerschap waarmaken met de SHM’s en SVK actief in de gemeente” 

 
1. Partnerschappen 
 
Voor de uitbouw van een aanbod sociale huur‐ en koopwoningen werkt de gemeente Ingelmunster nauw 
samen met volgende partners: 
 

 SHM IZI Wonen:  

- Partner voor de realisatie van sociale huur‐ en koopwoningen  
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- SHM IZI Wonen is actief lid van het lokaal woonoverleg in Ingelmunster. Verder is er nauwe 
samenwerking met het OCMW en de Woonwinkel omtrent inschrijving sociale huur, opvolging 
knelpuntdossiers, … 

- Gemeente Ingelmunster heeft een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van SHM IZI Wonen 

 SHM De Mandel:  

- Partner voor de realisatie van sociale koopwoningen in Ingelmunster 

- SHM De Mandel is actief lid van het lokaal woonoverleg in Ingelmunster. Verder is er nauwe 
samenwerking met het OCMW en de Woonwinkel  

 SVK Regio Izegem: 

- Partner voor de realisatie van sociale huurwoningen 

- SVK Regio Izegem is actief lid van het lokaal woonoverleg in Ingelmunster. Verder is er nauwe 
samenwerking met het OCMW en de Woonwinkel omtrent inschrijving sociale huur, opvolging 
knelpuntdossiers, … 

- Gemeente Ingelmunster heeft 2 vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de Woondienst 
Regio Izegem (waar het SVK deel van uitmaakt). De gemeente voorziet ook een jaarlijkse 
werkingstoelage voor de uitbouw van de SVK‐werking en inzet van de renovatieploeg Wonen & 
Werken (incl. mogelijkheid tot tewerkstelling van art.60‐ers van OCMW Ingelmunster). 

 
 
2. Aanbod sociale huisvesting 
 
2.1. Sociale huur 
 

 In totaal zijn er in Ingelmunster 159 sociale woningen. 
 

  Ingelmunster 

STUDIO  4 

1 SLPK  11 

2 SLPK  57 

3 SLPK  59 

4 of > SLPK  24 

AANGEPASTE  4 

65+  0 

TOTAAL  159 

 
Verdeling over de sociale woonactoren 
- IZI Wonen: 112 woningen 
- SVK: 47 woningen 

 
 Percentage sociale huisvesting: 3,37%  (op 31/12/2018 t.o.v. # huishoudens 1/1/2019) 

(Vlaams gemiddelde = 6%) 
Evolutie: op 1/1/2008 bedroeg het percentage in Ingelmunster 2,24%  (Vlaams gemiddelde: 5,56%) 
 

 BSO: 

   BSO 

Totaal # 
nieuwe 

woningen 
Sinds 1/1/2008 

na realisatie 
projecten in 
uitvoering 

Huur  80  63  102 
 
De gemeente Ingelmunster heeft het opgelegd Bindend Sociaal Objectief nog niet bereikt (63 i.p.v. 80 
nieuwe woningen). Met de woningen die nu nog in planning zitten (zie bijlage) zal het BSO wel bereikt 
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en overschreden worden (102 extra woningen).  In totaal zullen er dan 198 sociale huurwoningen zijn. 
Als we dit cijfer afzetten t.o.v. het aantal huishoudens op 1/1/2019 komen we aan 4,3% sociale 
huurwoningen1.  
 

2.2. Sociale koop 
 
Sinds de invoering van het Grond‐ en Pandendecreet (dat aanvankelijk ook een BSO heeft opgelegd voor 
sociale koopwoningen) werden 12 sociale koopwoningen gerealiseerd in Ingelmunster (SHM IZI Wonen – 
een laatste, 13° woning, wordt binnenkort verkocht). 
 
Voor meer gedetailleerde info over het aanbod sociale huisvesting: zie bijlage. 
 
 
3. Vraagzijde sociale huisvesting 
 
In 2019 werd met medewerking van de sociale woonactoren een gedetailleerde analyse gemaakt van het 
aantal kandidaat‐huurders voor een sociale woning. De analyse gebeurde op basis van unieke kandidaten. 
 
Op 31/12/2018 waren er 532 unieke kandidaat‐huurders, waarvan 143 met domicilie in Ingelmunster.  
 
Het zou interessant kunnen zijn om tevens de parameter lokale binding in kaart te brengen, gezien dit een 
genuanceerder beeld zou bieden. Doordat SHM en SVK verschillende indicatoren hanteren voor de lokale 
binding (resp. 3/6‐regel en minimum 1 dag bij SVK) was het niet mogelijk om dit te doen voor unieke 
kandidaten en werd er daarom voor geopteerd om de parameter ‘domicilie’ in deze oefening te gebruiken. 
Slechts 51 kandidaten waren ingeschreven bij beide maatschappijen (IZI Wonen en SVK). 
Ongeveer de helft van de kandidaat‐huurders zijn alleenstaanden.  
 
De afgelopen 5 jaar waren er per jaar gemiddeld 19 toewijzingen voor een sociale huurwoning (dit aantal 
werd wel beïnvloed door de realisatie van nieuwe projecten in de afgelopen 5 jaar). 
 
Voor meer gedetailleerde info: zie bijlage. 
 
 
4. Beleidsintenties 2020 – 2025  
 
De gemeente Ingelmunster stelt volgende beleidsopties voorop voor de periode 2020 – 2025: 
 

 Projecten 
 
Volgende (nieuwe) projecten zullen gerealiseerd worden door de sociale woonactoren: 
 

- SHM IZI Wonen : 
 Site Brouwerij: 

 Bouw van 24 appartementen (meegerekend in hogervermelde BSO‐berekening) 

 2 blokken van 12 appartementen, telkens 6 appartementen type 1/2 en 6 appartementen 
type 2/3 

 Realisatie via CBO‐procedure 
 Site kanaal: 

 Bouw van 7 woningen 

 Project moet nog verder in detail uitgewerkt worden 

 
1 Het zou beter zijn om dit aantal af te zetten t.o.v. het aantal huishoudens op 1/1/2020. Deze cijfers zijn nog niet beschikbaar. 
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 Site Bruinbeek fase 3 

 Potentiële ruimte voor een 120‐tal sociale woningen 

 De gemeente wenst samen met de SHM eerst een visie te ontwikkelen over de invulling van 
deze site. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er voldoende spreiding voorzien wordt 
van de sociale woningen over de gemeente. 

 
 Renovatieplannen: 

 De werken met het oog op het behalen van de ERP‐normen (CV‐installatie, dakisolatie en 
hoogrendementsbeglazing) zijn afgewerkt. 

 In de toekomst zullen nog keukens en badkamers gerenoveerd worden in diverse 
woningen. De timing hiervan ligt echter nog niet vast. 
 

- SHM De Mandel:  
 De Mandel blijft beschikbaar voor samenwerking met de gemeente Ingelmunster, maar heeft 

voorlopig geen concrete projecten voor ogen, rekening houdend met het ‘gentlements 
agreement’ met de SHM IZI Wonen dat zij hiervoor het eerste aanspreekpunt zijn. 
 

- SVK 
 Het SVK streeft de komende jaren naar een netto‐groei van 50 woningen over het volledig 

werkingsgebied. Specifiek voor Ingelmunster wordt een netto‐groei voorzien van 7 woningen. 
 
Verdere toekomst 
 

- Mogelijke opportuniteiten 
 Een particuliere eigenaar bereidt een woonproject voor dat gerealiseerd zou worden op de site 

van de hoeve D’Heerlykhede van Deefakker (Meulebekestraat). Er is een aanbod gedaan aan 
het Sociaal Verhuurkantoor om een 13‐tal woningen in huur te nemen. Dit aanbod moet nog 
verder geconcretiseerd worden. Het gemeentebestuur ondersteunt dit voorstel, maar het is 
momenteel onduidelijk of dit project effectief zal kunnen gerealiseerd worden. 

- Woonconvenant:  
 In geval er zich in de komende jaren nieuwe opportuniteiten voordoen voor de realisatie van 

sociale huurwoningen, zal de gemeente zo nodig een nieuw convenant aanvragen.  

- Nieuw BSO 
 De Vlaamse regering plant de invoering van een nieuw sociaal objectief voor de periode 2026 ‐

2035. De gemeente zal ten gepaste tijd haar beleid hierop afstemmen. 
 

 Doelgroepen: 
 

- LTR ouderen:  
De gemeente wenst werk te maken van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen voor de 
toewijzing van de 24 appartementen die door de SHM IZI Wonen worden gebouwd op de site 
Brouwerij en 2 appartementen in de residentie Valora die door het SVK Regio Izegem gehuurd en 
onderverhuurd worden. 
De belangrijkste redenen voor de invoering van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen zijn: 
 op die manier kan op de volledige site een goede mix ontstaan van verschillende 

bevolkingsgroepen 
 de site Brouwerij en de residentie Valora liggen pal in het centrum. Heel wat voorzieningen en 

winkelaanbod liggen op loopafstand, ideaal dus voor senioren 
 op die manier kan aan senioren die nu reeds in een sociale woning gehuisvest zijn de kans 

geboden worden om eventueel van hun te grote woning te verhuizen naar een kleiner 
appartement 
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De 8 gelijkvloerse appartementen die op de site Brouwerij worden voorzien zijn aangepaste 
appartementen, die in principe voorbehouden zijn voor mensen met fysieke beperking (conform 
artikel 19, 1° van het Kaderbesluit Sociale Huur). Mochten er in die doelgroep onvoldoende 
kandidaten zijn, dan kunnen de appartementen met voorrang worden toegewezen aan ouderen 
65‐plus, voor zover ze ook opgenomen zijn in het lokaal toewijzingsreglement. 
 

- Proef‐wonen 
 De gemeente blijft het engagement aangaan in het kader van het regionaal 

toewijzingsreglement proefwonen. Dit systeem biedt een goed alternatief voor de zgn. 
versnelde toewijzing die voorzien is in het kaderbesluit sociale huur (dat goed is voor maximaal 
5% van het gemiddeld aantal toewijzingen voor de laatste 5 jaar). 
De coördinatie hiervan wordt opgenomen door de Woondienst Regio Izegem. 

 In opvolging van een evaluatie van het systeem Proefwonen (uitgevoerd door HoGent), kan er 
een bijsturing gebeuren van de concrete procedures die voorzien zijn, evenwel met behoud de 
kerndoelstellingen van proefwonen. 
 
 

5. Tussentijdse evaluatie 
 

 Tweejaarlijks zal een actualisatie voorzien worden van de analyse wachtlijsten kandidaat‐huurders voor 
een sociale woning. Deze analyse zal telkens worden besproken op het lokaal woonoverleg en kan 
aanleiding geven tot bijsturing van deze nota “Visie sociale huisvesting 2020 – 2025 gemeente 
Ingelmunster”. 

 
 
 
Deze nota kwam tot stand na bespreking in het lokaal woonoverleg van …./10/2020 en werd goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van …………………. 
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Het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG. 
Op $ 
Te Izegem, ten kantore. 
Voor mij, Meester Stefaan/Andreas$ LAGA, geassocieerd 

notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent 
in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA, NOTARISSEN”, met 
zetel te Izegem, Gentseheerweg 44. 

ZIJN VERSCHENEN: 
1. De besloten vennootschap “FUNDA-C”, met zetel te 8770 

Ingelmunster, Kweekstraat 13, ingeschreven in het rechtsper-
sonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE 
0676.920.636, opgericht bij akte verleden voor notaris Hendrik 
Debucquoy te Diksmuide op 16 juni 2017, bekendgemaakt in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van  21 juni daarna onder 
nummer 17314382, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden 
blijkens akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem 
op 25 november 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van 11 december 2019 onder nummer 
19348041, sedertdien niet meer gewijzigd. 

  Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de 
statuten door de niet-statutair zaakvoerder de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRAEYNEST FINANCE”, 
met zetel te 9800 Deinze, Lange Akkerstraat 5A, RPR Gent, BTW 
BE 0536.790.773, hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprich-
tingsakte verleden voor notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide 
op 16 juni 2017, vast vertegenwoordigd door de heer Craeynest 
Harm, geboren te Kortrijk op 16 november 1978 en wonende te 
9800 Deinze, Lange Akkerstraat 5 A. 

 - Hierna genoemd "de grondeigenaar" - 
2. De besloten vennootschap "C-NEST", met zetel te 8770 

Ingelmunster, Kweekstraat 13, ingeschreven in het rechtsper-
sonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 
BTW BE 0676.920.438, opgericht bij akte verleden voor nota-
ris Hendrik Debucquoy te Diksmuide op 16 juni 2017, bekend-
gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 
juni daarna onder nummer 17314345, waarvan de statuten sinds-
dien niet gewijzigd werden. 

Hier vertegenwoordigd door de niet-statutair zaakvoerder 
de besloten vennootschap “CRAEYNEST FINANCE”, met zetel te 
9800 Deinze, Lange Akkerstraat 5A, RPR Gent, BTW BE 
0536.790.773, hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprich-
tingsakte verleden voor notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide 
op 16 juni 2017, vast vertegenwoordigd door de heer Craeynest 
Harm, geboren te Kortrijk op 16 november 1978 en wonende te 
9800 Deinze, Lange Akkerstraat 5 A. 

 - Hierna genoemd "de opstalhouder" - 
Verschijners 1 en 2, samen genoemd “de overdragers” van 

het hierna beschreven goed. 
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3. "GEMEENTE INGELMUNSTER", met zetel te 8770 Ingelmun-
ster, Oostrozebekestraat 4, ingeschreven in het rechtsper-
sonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 
BTW BE 0207.485.473, 

Hier vertegenwoordigd volgens artikel 279 §1 van het 
decreet over het lokaal bestuur door: 

- de heer Ronse Dominik Gerard Ireen, algemeen direc-
teur, geboren te Izegem op 9 januari 1967, wonende te 8770 
Ingelmunster, Kweekstraat 12, 

Handelend in uitvoering van de beslissing van de ge-
meenteraad van 31 augustus 2001, waarvan een afschrift aan 
deze akte wordt gehecht zonder ermee te worden overgeschre-
ven, en die ons, notaris, bevestigen dat dit besluit uit-
voerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waar-
binnen het door de toezichthoudende overheden kon worden 
vernietigd; 

- De heer De Maesschalk Steven , voorzitter van de 
gemeenteraad, geboren te Kortrijk op 15 maart 1976, wonende 
te 8770 Ingelmunster, Izegemstraat 6. 

handelend in uitvoering van de beslissing van de ge-
meenteraad van 22 september 2020, waarvan een afschrift aan 
deze akte wordt gehecht zonder ermee te worden overgeschre-
ven, en die ons, notaris, bevestigen dat dit besluit uit-
voerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waar-
binnen het door de toezichthoudende overheden kon worden 
vernietigd. 

Overnemer(s) van het hierna beschreven goed. 
DE COMPARANTEN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS 

VOLGT: 
DE OVERDRAGER VERKLAART OVER TE DRAGEN en af te staan, 

onder vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en niet 
belast met enige schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek 
of bezwarende overschrijving, AAN DE OVERNEMERS, die verkla-
ren de overdracht in volle en onbezwaarde eigendom aan te 
nemen, HET HIERNA BESCHREVEN ONROEREND GOED. 

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN 
GEMEENTE INGELMUNSTER, enige afdeling 
Een perceel grond gelegen Vlasbloemstraat, gekadas-

treerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 
0600KP0000, met een oppervlakte volgens het kadaster van 
twintig centiare (20 ca). 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 
Voorschreven goed behoorde onder grotere oppervlakte 

toe aan de besloten vennootschap “FUNDA-C”, voornoemd, om 
het te hebben aangekocht jegens de heer Declercq Willy en 
zijn echtgenote mevrouw Vanbosseghem Annie, te Knokke-Heist, 
blijkens akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem 
op 28 maart 2018, overgeschreven op het tweede 
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hypotheekkantoor te Kortrijk op 30 maart daarna onder nummer 
65-T-30/03/2018-03560. 

Voorschreven goed behoorde onder grotere oppervlakte 
oorspronkelijk en sedert meer dan dertig jaar toe aan de heer 
Declercq Willy en zijn echtgenote mevrouw Vanbosseghem Annie. 

Er werd op voorschreven goed een opstalrecht voor de 
duur van vijf (5) jaar gevestigd door de besloten vennoot-
schap “FUNDA-C”, voornoemd, in voordeel van de besloten ven-
nootschap “C-NEST”, voornoemd, blijkens een akte opstal ver-
leden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op 26 november 
2018, overgeschreven op het bevoegde kantoor van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie tweede kantoor 
Rechtszekerheid te Kortrijk op 3 december daarna onder num-
mer 65-T-03/12/2018-14211. 

VOORWAARDEN 
De overdracht geschiedt op de navolgende voorwaarden: 
1.Het hierboven beschreven goed wordt overgedragen in 

de staat en gelegenheid waarin het zich thans bevindt, met 
alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en 
lijdende, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-
voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn ze niet bekend, 
en met alle gemeenschappen, zonder waarborg betreffende de 
uitgedrukte oppervlakte, al was het verschil één/twintigste 
of meer. 

2. De overnemers hebben vanaf heden de volle eigendom 
van het goed. 

De overdragers verklaren dat de overnemers er het genot 
van zullen hebben door de vrije beschikking vanaf heden. 

De overnemers zullen alle belastingen en taksen hoege-
naamd ook dragen en betalen, vanaf heden. 

3. De overdragers verklaren dat de goederen met geen 
enkel voorkoop- of voorkeurrecht zijn bezwaard, noch met een 
recht van wederinkoop, en dat ze niet het voorwerp uitmaken 
van enige maatregel tot bescherming van landschappen en mo-
numenten, noch het voorwerp uitmaken van een onteigenings-
besluit of ontwerp van rooilijn. 

4. De goederen worden tevens overgedragen met alle rech-
ten en verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen 
of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het 
goed en de aanpalende eigendommen. 

5. Alle kosten, rechten en erelonen van de notariële 
akte, inclusief de notariskosten, opmetingskosten en regi-
stratiebelasting, zijn ten laste van de overdragers.  

 STEDENBOUWKUNDIGE VERKLARINGEN 
    A. Inwerkingtreding artikel 5.2.1 Vlaamse Codex RO 
 De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van 
artikel 5.2.1. Vlaamse Codex RO:  
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 1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige 
vergunningen zijn afgegeven, met uitzondering van: 

- de vergunning voor onderhouds- en herstellingswerken 
aan woonhuis, afgeleverd op 28 juli 1978, gemeentelijk dos-
siernummer 36007/4352/B/1978/98; 

- de vergunning voor het plaatsen van een afsluiting, 
afgeleverd op 16 juni 2014, gemeentelijk dossiernummer 
36007/4352/B/2014/74;  

- de vergunning voor het bouwen van 4 woningen, na slopen 
van bestaande woning, tuinhuis en garages, afgeleverd op 12 
februari 2018, gemeentelijk dossiernummer 
36007/6202/B/2017/168; 

- de vergunning voor het uitbreiden van 3 carports (lot 
2, 3 en 4) en een kleine interne wijziging op lot 4, afgeleverd 
op 29 april 2019, gemeentelijk dossiernummer OMV_2019021672. 

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van 
het goed volgens het Gewestplan ‘Roeselare-Tielt’ van 17 
december 1979 ‘woongebieden’ is; 

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en 
de verklaring van de verkoper, voor het goed geen dagvaarding 
werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot 
en met 6.1.43; 

4° dat er op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, 
vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 
april 2014 betreffende complexe projecten; 

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergun-
ning/omgevingsvergunning voor het verkavelen werden afgele-
verd, met uitzondering van de vervallen verkavelingsvergun-
ning voor het opsplitsen van het perceel voor bijkomend lot 
voor open bebouwing, afgeleverd op 2 mei 1986, gemeentelijk 
dossiernummer 36007/4352/V/1986/7, vervallen op 2 mei 1991 om 
reden van: “loten niet verkocht binnen de gestelde termijn”, 
zoals nagemeld; 

6° dat het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een 
voorkeursbesluit of een projectbesluit. 

De notaris verwijst naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. 
Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige hande-

lingen. De notaris wijst partijen erop dat de vergunnings-
plicht in bepaalde gevallen wordt vervangen door een mel-
dingsplicht. 

B. Planbatenheffing 
 De overdragers verklaren geen kennis te hebben van enige 
planbatenheffing. 

C. Verzaking vordering nietigverklaring 
 De notaris vermeldt dat de eventuele inbreuken met be-
trekking tot de publiciteit en - of onderhandse overeenkomst 
zijn rechtgezet bij onderhavige akte. De overnemers beves-
tigen dit en verklaren bij deze te verzaken aan de vordering 
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tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de infor-
matieverplichting. 
 D. Stedenbouwkundige inlichtingen 
 In de inlichtingen ontvangen vanwege het gemeentebe-
stuur van Ingelmunster per mail van 23 januari 2020$, wordt 
het hoger vermelde bevestigd. 
 De overnemers in deze verklaren een kopie van voormeld 
schrijven ontvangen te hebben. 
 De overnemers verklaren dat zij eveneens het steden-
bouwkundig uittreksel afgeleverd op 23 januari 2020 betref-
fende de goederen hebben ontvangen. 
  BODEMDECREET 

 1. De overdragers verklaren dat de grond, voorwerp van 
onderhavige akte, bij hun weten geen risicogrond is. Daarmee 
wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen 
gevestigd zijn of geweest zijn, zoals 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. 

 2. De overnemers verklaren, voor het geval bij het 
afsluiten van onderhavige overeenkomst en voor het verlijden 
van de notariële akte de verplichtingen die opgelegd zijn 
door artikel 101 paragraaf 1 en 2 van genoemd Decreet, niet 
of niet volledig zouden nageleefd zijn, zij uitdrukkelijk 
verzaken aan alle nietigheidsvorderingen die zij om die 
redenen zouden kunnen instellen. 

 Zij bevestigen dat zij in het bezit werden gesteld van 
de meest recent afgeleverde bodemattesten of van de 
bodemattesten waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud 
van de meest recent afgeleverde bodemattesten vooraleer de 
onderhavige akte ondertekend werd. 
 3. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd 
afgeleverd op 21 januari 2020 en aan de overnemers werd 
meegedeeld luidt als volgt: 

"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST 
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatie-

register. 
2.1. Informatie uit de gemeentelijke inventaris 
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een ri-

sicogrond is. 
2.2. Uitspraak over de bodemkwaliteit 
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond 

een bodemverontreiniging voorkomt. 
2.3. Bijkomende adviezen en/of bepalingen 
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen 

van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas 
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vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt 
te worden. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.  
3. OPMERKINGEN 
1. Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. 
2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de 

OVAM worden gebruikt, vindt u op http://www.ovam.be/disclai-
mer. 

3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan 
haar verstrekte gegevens." 
 4. De overdragers verklaren voor het overige met 
betrekking tot het goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de 
overnemers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot 
een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot 
andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 

RISICOZONE VOOR OVERSTROMING – INTEGRAAL WATERBELEID  
- In toepassing van artikel 129 van de Wet betreffende 

de Verzekeringen verklaart de instrumenterende notaris dat 
voormelde goederen niet gelegen zijn in een risicozone voor 
overstroming. 

- In toepassing van artikel 17bis van het Decreet op 18 
juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid, verklaart 
de instrumenterende notaris dat voormelde goederen niet ge-
legen zijn in een mogelijk of effectief overstromingsgevoe-
lig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering en 
evenmin in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende 
oeverzone. 
  ONROEREND ERFGOED 
 De overdragers verklaren met betrekking tot de goederen 
geen kennis te hebben van een voorlopige of definitieve be-
scherming als monument, stads- of dorpsgezicht, archeolo-
gische site of cultuurhistorisch landschap.  
 De overdragers verklaren eveneens dat de goederen niet 
zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, 
de landschapsatlas, de inventaris van archeologische zones, 
de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of 
de inventaris van historische tuinen en parken.  
  VLAAMSE WOONCODE - RECHT VAN VOORKOOP 

De overdrager verklaart dat het goed met geen enkel 
conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, verkoopbelofte, of 
conventioneel recht van wederinkoop is bezwaard. 

De overdrager verklaart dat het goed, naar zijn weten, 
niet bezwaard is door wettelijke of decretale voorkooprech-
ten of voorkeurrechten. 

De overdragers verklaren geen kennis te hebben dat de 
goederen voorwerp van huidige verkoop vallen onder 
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toepassing van artikel 85/1 van de Vlaamse Wooncode. 
Verder verklaren de partijen dat ondergetekende notaris 

hen volledige uitleg heeft gegeven over gemeld artikel 85/1 
van de Vlaamse Wooncode. 

Ondergetekende Notaris heeft op 16 oktober 2020 het e-
voorkooprechtloket geraadpleegd, waaruit blijkt dat er geen 
voorkooprecht van toepassing is op voormelde goederen.  

PRIJS 
De overdracht wordt toegestaan en aanvaard, zonder be-

ding van prijs, in het kader van de uitvoering van het pro-
ject van de naastliggende percelen. 

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumenta-

tie wordt ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen tegen 
de overnemer. 

VERKLARING VOOR HET HEFFEN VAN DE REGISTRATIERECHTEN 
De overnemers verzoeken om de kosteloze registratie, 

voorzien door artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit. 

De overnemers verklaren dat de overdracht geschiedt om 
reden van openbaar nut. 

  De vrijstelling van registratierechten en recht op ge-
schrift geldt eveneens voor de bijlagen welke aan de authen-
tieke akte gehecht zijn (Ministeriële Beslissing van 22 no-
vember 1957, Nr. EE/74.413). 

BURGERSTAND 
De werkende notaris verklaart dat de namen, voornamen, 

data en plaatsen van geboorte van de partijen eensluidend 
zijn met de officiële stukken door de wet vereist. 

De werkende notaris verklaart tevens de personen die 
hem niet bekend zijn te hebben geïdentificeerd aan de hand 
van hun identiteitskaart. 

BEKWAAMHEID 
Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om 

deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een 
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin 
een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een 
collectieve schuldenregeling. 

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN 
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen 

werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om 
een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan 
door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige 
belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. 

RECHT OP GESCHRIFT 
Ondergetekende Notaris verklaart dat onderhavige akte 

vrijgesteld is van het recht op geschrift.  
SLOTVERKLARINGEN 
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1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onder-
havige akte ontvangen te hebben, op 12 februari 2021. 

2. De comparanten verklaren dat zij deze voorafgaande-
lijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aan-
zien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben 
gelezen. 

3. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat 
betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van 
de Organieke Wet Notariaat, en eventueel, alle wijzigingen 
die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp 
van de akte. 

4. De gehele akte werd door de notaris ten behoeve van 
de comparanten toegelicht. 
 WAARVAN AKTE 
 Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor ge-
zegd.  
 Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de 
comparanten, met mij, notaris, getekend.  
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Reglement hondenlosloopweide Nijverheidstraat – gecoördineerd ontwerp van aanpassing 
 

 
 

 
 

REGLEMENT HONDENLOSLOOPWEIDE NIJVERHEIDSSTRAAT 

 
ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

Het betreden van de hondenlosloopweide impliceert het akkoord van de bezoeker/begeleider met 

de voorwaarden van dit reglement. 

ARTIKEL 2 TOEGANG LOSLOOPWEIDE 

De begeleider is verplicht om steeds de poort(en) te sluiten en de hond(en) aan de leiband te houden 

bij het betreden en het verlaten van de hondenlosloopweide. 

De hondenlosloopweide is open van 7u00 tot 22u00. 

ARTIKEL 3 HALSBAND/HARNAS 

Elke hond moet een halsband of gelijkaardig harnas aanhebben zodat de hond op elk ogenblik door 

de begeleider bij zich kan worden genomen. 

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID 

Elke begeleider is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond(en) onder zijn begeleiding en voor 

de schade die zijn hond aanricht aan de infrastructuur, derden of andere honden. 

ARTIKEL 5 VOORWAARDEN 

Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide behalve: 

a. Agressieve en/of bijtende honden. 

b. Honden die loops zijn. 

c. Honden met duidelijk waarneembare ziekten of kwetsuren. 

d. Honden die drager zijn van besmettelijke ziekten, vlooien of andere 

parasieten. 

ARTIKEL 6 CONFLICTEN 

Wanneer de hondenlosloopweide reeds in gebruik is, vraagt men aan de aanwezige begeleiders of 

een bijkomende hond geen problemen kan opleveren. 

Elke begeleider houdt steeds rekening met andere gebruikers. 

Indien er alsnog problemen optreden verlaat de laatst toegekomen hond met begeleider de 

losloopweide. 
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ARTIKEL 7 VEILIGHEID 

De veiligheid van mens en dier primeert. 

Uw hond moet de hondenlosloopweide onmiddellijk verlaten: 

a. Bij aanhoudend geblaf, agressief gedrag of bijten 

b. Op verzoek van politie of gemachtigd ambtenaar 

ARTIKEL 8 INFRASTRUCTUUR 

De begeleider/gebruiker mag niets veranderen aan de bestaande infrastructuur zonder toestemming 

van het gemeentebestuur. Uw hond mag geen beplanting beschadigen of kuilen graven. 

ARTIKEL 9 SCHADE 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of problemen op en rond de 

hondenweide. 

ARTIKEL 10 UITWERPSELEN 

De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd. 

ARTIKEL 11 HANDHAVING 

Artikel 114 §1 van het algemeen politiereglement is niet van toepassing. 

Overtredingen tegen dit reglement worden bestraft overeenkomstig Titel 1 en 2 van Deel 3 van het 
algemeen politiereglement. 
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