
 Gemeenteraad 
Zitting van 21 september 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, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

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. 

Kennisname 

ALGEMEEN BESTUUR 
2.  Kennis nemen van het standpunt van de gouverneur van 20 juli 2021 ten aanzien van een 

klacht met betrekking tot een verzoekschrift tot erkenning van een PRED-weg als 
gemeenteweg 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het verzoekschrift aan de gemeenteraad van 8 maart 2021 van de heer Dani Nolf, mede-

ondertekend door de heer Mike Van Acoleyen en mevrouw Gwendy Denutte houdende het verzoek tot 
erkenning van een PRED-weg in uitvoering van artikel 13 van het Decreet Gemeentewegen; 

Gelet op de reactie van het gemeentebestuur van 31 maart 2021 waarin het verzoekschrift van 8 
maart 2021 als onontvankelijk wordt beschouwd omdat de bepalingen van het gemeentelijk 
Participatiereglement inzake verzoekschriften niet werd gevolgd; 
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Gelet op de klacht van de heren Dani Nolf en Mike Van Acoleyen van 20 maart 2021 tegen de 
onontvankelijkheid van het verzoekschrift, waarin wordt gesteld dat het Decreet Gemeentewegen voorrang 
geniet op het Decreet Lokaal bestuur en de gemeentelijke reglementen in het kader van dit decreet 
uitgevaardigd; 

Gelet op het verweer van de gemeente op datum van 6 mei 2021; 
Gelet op het standpunt van de heer Gouverneur waarin de stelling van de klager wordt gevolgd; 
Overwegende dat, in toepassing van artikel 332, §1, 3de lid van het Decreet over het Lokaal bestuur, 

dit standpunt aan de raad meegedeeld moet worden; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

NEEMT KENNIS 
Van het standpunt van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 20 juli 2021 houdende de 
klacht van heren Dani Nolf en Mike Van Acoleyen met betrekking tot een verzoekschrift aan de 
gemeenteraad tot erkenning van een PRED-weg als gemeenteweg. 

SOCIALE ZAKEN 
3.  Kennis nemen van het jaarverslag van de cv BKI over het werkjaar 2020 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2020 houdende goedkeuren van de 

overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de CV 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Gelet de algemene vergadering van de cv BKI gehouden op 23 juni 2021 waarin het jaarverslag over 
de werking van 2020 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het ontwerp van jaarverslag werd besproken in het Comité van Toezicht op 10 juni 
2021; 

Gelet op de beoordeling van de financieel directeur van de gemeente en het OCMW; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

NEEMT KENNIS 
Van het jaarverslag 2020 van de cv Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster. 

ALGEMENE FINANCIERING 
4.  Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 332, §1 derde lid van dit Decreet; 
Gelet op het besluit van 23 juni 2021 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de gemeente Ingelmunster; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

NEEMT KENNIS 
Van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de gemeente Ingelmunster door de gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen. 
5.  Kennis nemen van het rapport van de financieel directeur over de eerste helft van 2021 

voor de gemeente en het OCMW 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, rapporteert de financieel directeur in 

volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, de raad voor 
maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau, met name 
over 
° De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de 
voorwaarden, vermeld in artikels 266 en 267; 
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° Het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het 
verlenen van kwijting; 
° De thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten; 
° De financiële risico’s; 

Gelet op artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur, wordt de opvolgingsrapportering over het 
eerste semester van het boekjaar voorgelegd voor het einde van het derde kwartaal van het boekjaar; 

Overwegende dat het kwartaalrapport een geïntegreerd rapport is van de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat, aangezien de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn een 

overeenstemmende samenstelling hebben, de gemeenteraad namens de raad voor maatschappelijk welzijn 
kennis neemt van dit rapport; 

Overwegende dat dit halfjaarlijks rapport wordt uitgebreid met een rapportage over de stand van 
zaken van de financiële impact van de coronacrisis op de financiën van de gemeente, toestand tot 15 juli 
2021; 

Op voorstel van de financieel directeur; 
NEEMT KENNIS 
Van het kwartaalrapport Q2 2021 (dat betrekking heeft op de eerste 6 maanden van het jaar 2021) en de 
bijhorende bijlagen, die als bijlagen bij deze beslissing worden gevoegd. 

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 
6.  Definitief vaststellen van een nieuwe straatnaam 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 

pleinen en latere wijzigingen; 
Gelet op de omgevingsvergunningaanvraag met referentie OMV_2019093824 voor het uitvoeren van 

infrastructuurwerken ten behoeve van de aanleg van een ecologisch voetpad die de Beukendreef verbindt 
met de Waterstraat; 

Gelet op het besluit van 22 juni 2021 van de gemeenteraad voor de voorlopige aanvaarding van de 
straatnaam ‘Overmandelpad’; 

Overwegende dat op 29 juni 2021 een officieel advies werd gevraagd aan de Cultuurraad; 
Overwegende dat het gemeentebestuur geen advies van de Cultuurraad heeft ontvangen; 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden van 2 juli 2021 tot en met 2 augustus 

2021; 
Overwegende dat er geen bezwaren, opmerkingen of standpunten werden ingediend; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De straatnaam ‘Overmandelpad’ definitief vast te stellen 

MOBILITEIT 
7.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Stapp.in voor het georganiseerd 

autodelen van een gemeentelijk voertuig 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2018 waarbij het Burgemeestersconvenant 

voor Klimaat en Energie met doelstellingen tot 2030 werd goedgekeurd; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 januari 2020 waarbij het gezamenlijk duurzaam 
energie- en klimaatactieplan (SECAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest werd goedgekeurd; dat 
inzetten op elektrische voertuigen en autodelen acties zijn die opgenomen zijn in het duurzaam energie- en 
klimaatactieplan; 

Gelet op de campagne ‘Overal stroomversnellers’ waarbij gemeenten opgeroepen werden om tegen 
uiterlijk 15 juli 2018 minimum 2 en maximum 9 lokale energieprojecten in te dienen bij het Vlaams 
Energieagentschap. De inwoners konden vervolgens tijdens de publiekscampagne van 28 augustus tot 7 
oktober 2018 stemmen op hun favoriete lokale project; 

Overwegende dat de gemeente 2 projecten indiende, namelijk een elektrische wagen om te delen met 
de inwoners en het vervanging van de ramen van de gemeentelijke lagere school; dat 32 inwoners stemden 
voor het vervangen van de ramen en 88 inwoners voor de elektrische deelwagen; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen op 24 juni 2019 de definitieve 
subsidieaanvraag ingediend heeft in het kader van de campagne ‘Overal stroomversnellers’ voor het project 
‘Elektrische deelwagen’; dat hierbij subsidie werd aangevraagd voor de aankoop van een elektrische wagen 
enerzijds en voor de uitrusting van de wagen met een systeem dat delen van de wagen makkelijk 
uitvoerbaar maakt anderzijds; 

Overwegende dat de autodeelaanbieders met een aanbod voor gemeenten en bedrijven die hun eigen 
wagenpark willen delen eind 2019 gecontacteerd werden met de vraag om een voorstel te doen; dat enkel 
Cambio en Stapp-in reageerden; dat Cambio liet weten geen interesse te hebben als we maar 1 wagen in 
het deelsysteem aanbieden; dat Stapp.in hun aanbod persoonlijk kwam toelichten;  

Overwegende dat begin 2021 werd nagevraagd bij Autodelen.net of er sindsdien autodeelaanbieders 
zijn bijgekomen; dat zij verwezen naar Fox-Share van de Share4Mobility-groep en Coopstroom; dat de 
Share4Mobility-groep autodealergroepen zijn van het merk Renault; dat Coopstroom een burgercoöperatieve 
is die het systeem van elektrische deelwagens koppelt aan een coöperatief project met productie van zonne-
energie; 

Overwegende dat de tarieven van Stapp.in niet gewijzigd zijn ten opzichte van de prijsofferte gegeven 
in 2019; dat er éénmalige kosten zijn voor de uitrusting van de wagen met het deelsysteem, namelijk 
1627,45 euro inclusief BTW en een vaste maandelijkse kost van 181,50 euro inclusief BTW voor het gebruik 
van het autodeelplatform voor 1 wagen; dat er daarnaast een bijdrage gevraagd wordt door Stapp.in per 
gereserveerd uur van 0,6050 euro inclusief BTW; 

Overwegende dat de kostprijs voor derden voor gebruik van de elektrische deelwagen 6 euro/uur 
bedraagt en 0,30 euro/km; dat er echter ook verschillende voordeelbundels bestaan waarmee de kostprijs 
kan verminderd worden; 

Gelet op de overeenkomst in bijlage; dat de overeenkomst geldt voor een minimum termijn van 2 jaar 
die daarna telkens verlengbaar is met een jaar; dat de opzegtermijn 2 maanden bedraagt; dat de 
samenwerking jaarlijks zal geëvalueerd worden; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Stapp.in België met betrekking tot het aanbieden van 

georganiseerd autodelen wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

8.  Bekrachtigen van het huishoudelijk reglement van het lokaal overlegplatform voor 
fietsbeleid 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2021 tot goedkeuren van de samenstelling 

van het lokaal overlegplatform fietsbeleid voor de legislatuur 2019-2025; 
Gelet op het huishoudelijk reglement dat op het lokaal overlegplatform fietsbeleid van 24 augustus 

2021 werd besproken en goedgekeurd; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het huishoudelijk reglement wordt bekrachtigd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
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WATER 
9.  Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator cv voor de 

aanleg van een riolering 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de 

opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; 
Overwegende dat op 1 juli 2018 Fluvius ontstaan is uit een fusie van de netbedrijven Eandis en 

Infrax; 
Overwegende dat Fluvius System Operator cv voor het voorwerp van deze overeenkomst optreedt in 

naam van en voor rekening van Fluvius West; 
Overwegende dat in de Vlasbloemstraat ter hoogte van huisnummers 32-40 de kans op wateroverlast 

groot is doordat deze gronden lager gelegen zijn; 
Overwegende dat het aangewezen is om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen om 

wateroverlast te voorkomen; 
Overwegende dat bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden; 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator CV om riolerings- en wegenwerken 

uit te voeren voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de zijarm van de 
Vlasbloemstraat van huisnummers 32-40 wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze 
beslissing. 

10.  Voorlopig vaststellen van het hemelwaterplan 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Blue Deal van de Vlaamse regering; 
Gelet op het beleidsprogramma 2019-2025, ’De 10 Grote werken’ van de gemeente Ingelmunster 

waarin onder het groot werk ‘Groen en Ecologisch Ingelmunster’ infiltratie en ontharding specifieke 
aandachtspunten zijn waar zal op ingezet worden op alle mogelijke domeinen; 

Overwegende dat in het beleidsprogramma, als rode draad, aandacht voor het klimaat vervlochten zit; 
Overwegende dat het zoveel mogelijk trachten om voorbereid te zijn op de gevolgen van de 

klimaatverandering één van de voornaamste motivaties is achter dit plan; 
Overwegende dat in 2019 in samenwerking met Fluvius werd beslist om een hemelwater- en 

droogteplan op te maken; 
Overwegende dat het hemelwater- en droogteplan (HWDP) een visie geeft over hoe er binnen de 

gemeente op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Binnen dit plan wordt een integrale 
ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van 
wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de 
klimaatsverandering; 

Overwegende dat de opmaak van het HWDP werd opgevat als een participatief proces waarbij de 
betrokkenheid van verschillende sectoren gevraagd werd en dit in een ruimer kader dan enkel de 
watersector; 

Overwegende dat een werkgroep werd samengesteld met primaire partners, de dienst waterlopen van 
de provincie West-Vlaanderen, de afdeling ecologisch toezicht van VMM, de afdeling operationeel 
waterbeheer van VMM, Fluvius Netbeheer Riolering en de gemeente; 

Overwegende dat naast de primaire partners ook volgende partners werden betrokken, de 
buurgemeenten, het agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de Vlaamse Waterweg; 

Overwegende dat het HWDP werd opgemaakt in 3 fasen: inventarisatie, visievorming en actieplannen; 
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Overwegende dat de gemeente het HWDP wenst te onderwerpen aan een publieke consultatie om 
ook bij de bevolking een breed draagvlak te creëren voor de voorgenomen visie en actieplannen; 

Gelet op het ontwerp van hemelwater- en droogteplan (HWDP); 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het hemelwater- en droogteplan voorlopig vast te stellen en als bijlage te voegen bij deze 

beslissing. 

Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de organisatie van een openbaar 
onderzoek en een infomoment betreffende het plan. 

LEEFMILIEU 
11.  Goedkeuren van het lokaal energie- en klimaatpact 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 

1992 en het internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter 
bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; 

Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in 
New York in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken; 

Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030; 
Gelet op het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024; dat gemeenten, steden, 

intercommunales, OCMW’s, provincies en autonome gemeentebedrijven worden gevraagd om hun 
broeikasgassen met 40% te reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een 
energiebesparing van 2,09% te realiseren op het energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief 
technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed), net als de Vlaamse Overheid; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2018 waarbij het Burgemeestersconvenant 
voor Klimaat en Energie met doelstellingen tot 2030 werd goedgekeurd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 januari 2020 waarbij het gezamenlijk duurzaam 
energie- en klimaatactieplan (SECAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest werd goedgekeurd; 

Overwegende dat de gemeente zich door ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 
engageert om: 

• Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken; 
• Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun 

eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed); 
• Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% 

in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren; 
• Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden; 
• Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie 

installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen 
tegen ten laatste 2025; 

• Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken; 
• Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en 

zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen; 
1. Laten we een boom opzetten 

• Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 tot en 
met 2030) 

• 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra 
vanaf 2021 tot en met 2030) 

• Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² 
vanaf 2021 tot en met 2030) 
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2. Verrijk je wijk 
• 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden 

vanaf 2021 tot en met 2030; 
• 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die 

samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 tot en 
met 2030 (+12.000 projecten in 2030) 

3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar 
• Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 

(=6.600 toegangspunten); 
• Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten); 
• 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 tot en 

met 2030 
4. Water het nieuwe goud 

• 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 tot en met 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding); 
• Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en 

infiltratie voor regenwater vanaf 2021 tot en met 2030 (=6,6 miljoen m3 extra 
regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie) 

Overwegende dat de gemeente door ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact recht 
heeft op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht; dat dit voor het jaar 2021 
over een bedrag van minimum 36.853 euro gaat; dat dit een cofinanciering van 50 % betreft; dat de 
gemeente minimum 50 % eigen middelen moet inzetten om de klimaatacties uit te voeren; 

Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekent 
en de gewenste en mogelijke acties uitvoert; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeente beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Het wordt als 

bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

OMGEVING 
12.  Goedkeuren van een dading  

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de weigering van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 23 juli 2018 tot 

opname in het vergunningenregister van het gebouw gelegen aan de Kortrijkstraat 157, te Ingelmunster, 
kadastraal gekend sectie C, nummer 194R; 

Overwegende dat tegen deze beslissing een procedure werd ingesteld bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen; 

Overwegende dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het arrest van 10 december 2019 heeft 
bevestigd dat de beslissing van het College van burgemeester en schepenen tot weigering van de opname in 
het vergunningenregister onwettig is; 

Overwegende dat het College van burgemeester en schepenen tegen dit arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen een procedure bij de Raad van State heeft ingesteld; 

Overwegende dat de Raad van State bij arrest van 19 november 2020 het verzoekschrift van de 
gemeente heeft verworpen; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een nieuwe beslissing dient te nemen 
over de aanvraag tot opname in het vergunningenregister; 

Overwegende dat in functie van deze beslissing en het afsluiten van dit geschil een bemiddeling werd 
gestart met de betrokken partij leidend tot een ontwerp van dading; 

Overwegende dat de gemeente akkoord kan gaan met de opname in het vergunningenregister met 
toelaten van de functie kleinhandel mits uitsluiting van de categorie ‘voeding’; 
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Op voorstel van de heer Burgemeester; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van dading wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

WONEN 
13.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst betreffende de werking van het 

Energiehuis WVI 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2010 waarbij de gemeente de WVI heeft 

voorgedragen als lokale entiteit om samen te werken met het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 
en waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en de gemeente en het OCMW werd goedgekeurd; 
dat de WVI sinds 1 mei 2011 fungeert als aanspreekpunt voor energieleningen aan particulieren voor de 
gemeente; 

Gelet op de zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheid over het Fonds ter Reductie van de 
Globale Energiekost (FRGE) van de federale overheid naar de Gewesten werd overgedragen en men 
sindsdien spreekt over de Vlaamse Energielening verstrekt door een Energiehuis (i.p.v. lokale entiteit); 

Overwegende dat de wederzijdse rechten en plichten tussen Energiehuis WVI en het Vlaams 
Energieagentschap werden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in voege trad op 1 
oktober 2017; dat sindsdien de waarborgregeling vervangen werd door een kwijtscheldingprocedure ten 
aanzien van WVI en dat er geen borgstelling is van de gemeente in het kader van de verstrekte 
energieleningen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 waarbij de Vlaamse 
Energielening werd gewijzigd en het takenpakket van de Energiehuizen werd uitgebreid; 

Overwegende dat de energiehuizen vanaf 2019, naast het verstrekken en beheren van de 
Energielening, bijkomend een aantal basistaken opnemen in elke gemeente van het werkingsgebied; dat het 
Energiehuis WVI sindsdien ook fungeert als laagdrempelig energieloket die de inwoners informeert, 
begeleidt en ontzorgt bij hun energetische renovatie; 

Overwegende dat de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en de gemeente binnenkort 
vervalt en dat een actualisatie van de taakstelling zich opdringt; 

Gelet op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in bijlage; dat WVI de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring wenst voor te leggen aan de 33 gemeenten van het 
werkingsgebied waarin het Energiehuis WVI werkzaam is; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De samenwerkingsovereenkomst, tussen enerzijds het Energiehuis WVI en anderzijds het lokale 

bestuur wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Als gemeentelijke afgevaardigde voor de beleidsgroep (een effectief lid en plaatsvervanger) wordt 
aangeduid: 
° mevrouw Katrien Vandecasteele, schepen en voorzitter van het bijzonder comité (effectief lid) 
° mevrouw Christine Vandevoorde, coördinator sociale dienst (plaatsvervanger). 

14.  Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor 
huurwoningen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2021 houdende goedkeuring van het 

gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen; 
Overwegende dat deze premie tot nu toe een beperkt succes kende en dat om die reden volgende 

wijzigingen worden voorgesteld. 
 De maximum huurprijzen bij een eerste verhuring worden geschrapt, omdat de eerste prioriteit het 

verbeteren van de woningkwaliteit van de huurwoningen is. 
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 De premie wordt voortaan ook toegekend aan eigenaars van huurwoningen die in het SVK-patrimonium 
terecht zullen komen met het oog op het vergroten van het SVK-patrimonium te Ingelmunster (deze 
werden in het huidig reglement uitgesloten). 

Overwegende dat er een aantal beperkte technische aanpassingen aan het reglement en aan de 
bijhorende technische nota nodig zijn; 

Gelet op het voorstel van reglement; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De wijzigingen in het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor 

huurwoningen wordt goedgekeurd. 
Het reglement, na coördinatie, wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

15.  Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor 
het levenslang wonen in een woning 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 mei 2020 houdende goedkeuren van het 

gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een 
woning; 

Overwegende dat het wenselijk is om de inkomensgrenzen op te trekken om in aanmerking te komen 
voor een premieaanvraag; 

Overwegende dat er een aantal beperkte technische aanpassingen aan het reglement nodig zijn; 
Gelet op het voorstel van reglement; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De wijzigingen in het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het 

levenslang wonen in een woning wordt goedgekeurd. 
Het reglement, na coördinatie, wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

16.  Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings- en 
energiebesparende premie voor woningen 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 juni 2019 houdende goedkeuren van het 

gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings- en energiebesparende premie voor woningen; 
Overwegende dat het wenselijk is om de inkomensgrenzen op te trekken om in aanmerking te komen 

voor een premieaanvraag; 
Overwegende dat er een aantal beperkte technische aanpassingen aan het reglement en aan de 

bijhorende technische nota nodig zijn; 
Gelet op het voorstel van reglement, na wijziging; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De wijzigingen in het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings- en 

energiebesparende premie voor woningen worden goedgekeurd. 
Het reglement, na coördinatie, wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

PATRIMONIUM 
17.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van onroerende goederen  

De GEMEENTERAAD, 
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Gelet op het artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte tot aankoop van onroerende goederen; 
Overwegende dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder met 

het oog op de realisatie van het Cultuurhuis; 
Overwegende dat het een magazijn met aanhorigheden betreft, gekadastreerd sectie B nummer 

863C3 met een totale oppervlakte volgens kadaster van 15a 86ca en volgens meting van 15a 81ca; 
Overwegende dat het een stuk grond betreft met een oppervlakte van 8a 16ca, te nemen uit een 

perceel gekadastreerd als hooiland, sectie B nummer 863X2, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer 863 D3; 

Overwegende dat de verkrijger een erfdienstbaarheid van overgang over het goed of over de 
aanpalende centrumparking toestaat onder de vorm van een toegang tot de achtergelegen gronden naar het 
perceel Ingelmunster, sectie B nr. 863X2, dit overeenkomstig de bepalingen van de verkoopbelofte; 

Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van 
driehonderdzesenzestigduizend honderzesenzestig euro en nul cent; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
Met 
5 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse) 
en 
16 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Jean Pierre Deven, Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem) 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgende onroerende goederen aan de gemeente 

Ingelmunster, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 

Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

B 863 C3 15 a 81 ca 

B  863 D3 8 a 16 ca 

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk als locatie voor het bouwen van het 
Cultuurhuis.. 

18.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor de aankoop van onroerende goederen  

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het ontwerp van akte tot aankoop van onroerende goederen; 
Overwegende dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder met 

het oog op de uitbreiding van de parking van het sportcentrum; 
Overwegende dat het een perceel grond betreft met een oppervlakte van één are en eenendertig 

centiare, gelegen Lenteakkershoek, te nemen uit een perceel kadastraal gekend als bouwland, sectie B, 
nummer 812F2, met een totale oppervlakte volgens kadaster van drie hectare negenentwintig are 
tweeënnegentig centiare met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 812 H2; 

Overwegende dat de verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van duizend 
vijfhonderd tweeënzeventig euro; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van akte van overdracht van volgende onroerende goederen aan de gemeente 

Ingelmunster, wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing: 
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Kadastrale gegevens Oppervlakte 

Sectie Nummer  

B 812 H2 1 a 31 ca  

Artikel 2 – De verwerving wordt van openbaar nut verklaard, namelijk als uitbreiding van de parking van het 
sportcentrum. 

KUNSTONDERWIJS 
19.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 van de interlokale vereniging Kunstacademie Tielt 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, goedgekeurd op 22 oktober 2017; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van de 

overeenkomst betreffende de oprichting van de “Interlokale vereniging Stedelijke Kunstacademie Tielt”, 
waarbij de stad Tielt werd aangeduid als beherende gemeente, en Ingelmunster, Dentergem en Wingene als 
deelnemende gemeenten; 

Gelet op de vergadering van het beheerscomité van 21 mei 2020 waarin, volgens artikel 7 van de 
overeenkomst, ontwerpjaarrekening 2020 voor de interlokale vereniging vastgesteld werd; 

Aangezien de jaarrekening van de interlokale vereniging aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten moet worden voorgelegd; 

Overwegende dat de jaarrekening pas goedgekeurd is indien de gewone meerderheid van de 
gemeenteraden ze goedkeurt; 

Gelet op de ontwerpjaarrekening; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De jaarrekening 2020 van de Interlokale Stedelijke kunstacademie Tielt wordt goedgekeurd en als 

bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt aan de Stedelijke Kunstacademie Tielt overgemaakt. 

ALGEMEEN BESTUUR 
20.  Goedkeuren van het informatieveiligheidsplan 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet); 
Gelet op het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 

(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 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 (algemene verordening gegevensbescherming); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2017 houdende goedkeuren van het 
informatieveiligheidsplan; 

Overwegende dat het eerste informatieveiligheidsplan, na verlopen van de termijn, vervangen moet 
worden door een nieuw plan; 

Gelet op de verwezenlijkingen van het eerste informatieveiligheidsplan waarmee gemeente en OCMW 
zich konden conformeren aan de verplichtingen inzake informatieveiligheid; 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW een gezamenlijk traject hebben doorlopen voor het 
opstellen van het tweede informatieveiligheidsplan op basis van de aangepaste regelgeving en de resterende 
knelpunten; 

Overwegende dat het informatieveiligheidsplan een actieplan is dat op basis van een organisatiebrede 
risico-analyse de nodige te nemen maatregelen beschrijft met de daaraan gekoppelde timing; 
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Gelet op het ontwerp van informatieveiligheidsplan opgesteld door de functionaris voor 
gegevensbescherming en na unaniem advies van de informatieveiligheidscel; 

Op voorstel van de burgemeester; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het informatieveiligheidsplan wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

VEILIGHEID 
21.  Goedkeuren van het politiereglement betreffende de  vergunningsplicht voor clubhuizen 

van motorclubs en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2017; 
Gelet op het feit dat aan het algemene politiereglement aanvullend en specifieke politiereglementen 

kunnen worden gekoppeld; 
Overwegende dat de sanctiemiddelen tegen dit reglement voorzien zijn in de wet van 24 juni 2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Overwegende dat inbreuken tegen de bepalingen van aanvullende gemeentelijke reglementen bestraft 

kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie volgens de bestuurlijke procedure bepaald in 
Titel VI van het algemeen politiereglement van de Politiezone Midow; 

Overwegende dat de gemeente instaat voor het handhaven van de openbare rust, veiligheid, 
gezondheid en alle maatregelen kan nemen tegen het verstoren van de openbare orde (met inbegrip van 
overlast), inclusief het nemen van politiemaatregelen; 

Overwegende dat de gemeente zich bewust is van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur, 
hetgeen onder andere betekent dat de gemeente over de nodige reglementen en verordeningen beschikt, 
waarbij de naleving wordt gehandhaafd; 

Overwegende dat het nodig is om de risico’s die de inplanting en de exploitatie van clubhuizen van 
motorclubs en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes met zich kunnen 
meebrengen (onder andere het aan- en afrijden van lawaaierige voertuigen, ’s nachts en overdag, 
wildparkeren, geluidsoverlast, enz.) te controleren ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid; 

Overwegende dat er een historische rivaliteit heerst tussen motorbendes en gelijkaardig 
georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes, hun supportclubs, leden en sympathisanten; 

Overwegende dat ingevolge de bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes en gelijkaardig 
georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes in Limburg, Nederland en Duitsland tal van clubhuizen 
van motorbendes en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes zich hebben 
gevestigd in België of dit willen doen; 

Overwegend dat een uniforme aanpak door de gemeenten noodzakelijk is; 
Overwegende dat er zich in de provincie West-Vlaanderen al incidenten hebben voorgedaan met 

motorbendes en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes; 
Overwegende dat uit de aard van bovenvermelde elementen blijkt dat de leden van motorbendes en 

gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes confrontaties op plaatsen en 
evenementen, privaat dan wel besloten, niet schuwen en elkaar met wapens bevechten. Het risico op 
provocatie of confrontatie tussen rivaliserende motorclubs, maar ook het uitoefenen van criminele praktijken 
in de clubhuizen is reëel; 

Overwegende dat de gemeente de plicht heeft toe te zien op de veiligheid van haar burgers en 
inwoners; 

Overwegende dat het doel van deze politieverordening is om motorbendes en straatbendes die veelal 
hiërarchisch zijn gestructureerd, te weren uit de gemeente om de verstoring van de openbare orde met 
inbegrip van overlast tegen te gaan; 

Overwegende de vraag van de Politiezone Midow aan de gemeenten binnen de zone om deze 
aanvullende politieverordening voor te leggen aan de respectievelijke gemeenteraden; 
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Overwegende dat dit voorstel van politiereglement lokaal voor de gemeente Ingelmunster wordt 
ingevoerd; 

Overwegende dat het opportuun zou zijn dit voorstel van politiereglement in te passen in het 
Algemeen Politiereglement waardoor het zonaal van toepassing kan zijn; 

Gelet op het voorstel van politiereglement; 
Op voorstel van het politiecollege van de politiezone Midow; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het politiereglement inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs en gelijkaardig 

georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd 
bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Dit reglement is van toepassing vanaf heden. 

ALGEMENE FINANCIERING 
22.  Goedkeuren van tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de CV Buitenschoolse Kinderopvang, de gemeente 

Ingelmunster en het OCMW Ingelmunster, goedgekeurd in de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 18 februari 2020; 

Overwegende dat er in artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst een onderscheid wordt gemaakt 
tussen een ledentarief en een niet-ledentarief voor het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang 
gedurende de schoolvakanties, de woensdagnamiddagen, de pedagogische studiedagen en de schoolvrije 
dagen; 

Overwegende dat volgende criteria van toepassing zijn voor een ledentarief: (i) kinderen van 
Ingelmunster, (ii) kinderen niet van Ingelmunster die in Ingelmunster naar school gaan, (iii) kinderen niet 
van Ingelmunster waarvan de ouders in Ingelmunster werken en (iv) kinderen niet van Ingelmunster, die 
geen school lopen in Ingelmunster en waarvan de ouders niet in Ingelmunster werken, maar met 
grootouders die in Ingelmunster wonen; 

Overwegende dat artikel 1 van deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat wie in aanmerking 
komt voor een ledentarief tegelijk verplicht aandeelhouder wordt van de CV; 

Overwegende dat volgens de samenwerkingsovereenkomst leden een voordelig tarief genieten voor 
het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat in artikel 4 van bovenstaande samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de 
tarieven voor de kinderopvang worden vastgesteld door de gemeente; 

Overwegende dat de CV Buitenschoolse Kinderopvang inspraak heeft in de bepaling van deze tarieven 
via het Toezichtscomité; 

Overwegende dat de gemeente tot nu toe nog geen onderscheid in tarifering tussen leden en niet-
leden had gemaakt; 

Overwegende dat de gemeente dit onderscheid voortaan wel wil maken zodat leden een duidelijke 
motivatie hebben om hun aandeelhouderschap van 25 euro te betalen; 

Overwegende dat, indien gezinnen hun lidmaatschap willen opzeggen, het aandeel op eenvoudig 
verzoek terugbetaald wordt; 

Overwegende het gunstig advies van het Toezichtscomité, samengekomen op 10 juni 2021; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan volgende tarieven voor kinderopvang: 

Artikel Eenheid Tarief 

Kinderopvang Halve dag opvang – lid cv BKI Kind 7,5 euro 
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Kinderopvang Volle dag opvang – lid cv BKI Kind 15 euro 

Kinderopvang  Halve dag opvang – niet-lid cv BKI Kind 12,5 euro 

Kinderopvang Volle dag opvang – niet-lid cv BKI Kind 25 euro 

Kinderopvang Maaltijd Kind 3 euro 

Kinderopvang Voor – en naschoolse opvang: Per begonnen 
kwartier opvang met een max. van 7,5 euro per 
halve dag / 15 euro volle dag 

Kind 0,75 euro 

Artikel 2 – De gemeenteraad delegeert de aanpassing van bovenstaande retributies aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 3 – Bovenstaande tarieven treden in werking vanaf 1 november 2021. 

Verzoekschriften 

MOBILITEIT 
23.  Behandelen van het verzoekschrift aan de gemeenteraad van de heren Daniël Nolf, Mike 

Van Acoleyen en mevrouw Gwendy Denutte van 8 maart 2021 houdende erkenning als een 
gemeenteweg 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 13 van het Decreet Gemeentewegen; 
Gelet op het verzoekschrift van de heren Daniël Nolf en Mike Van Acoleyen en mevrouw Wendy 

Denutte van 8 maart 2021 houdende erkenning als gemeenteweg; 
Gelet op de toelichting van de heer Jan Rosseel, schepen; 
Gelet op het verzoek van de heer Jan Rosseel, schepen, om het punt in besloten zitting te behandelen 

aangezien de privacy van betrokkenen in het gedrang kan komen bij behandeling in openbare zitting; 
De GEMEENTERAAD, 
BESLUIT: 
eenparig 
Het punt te behandelen in besloten zitting. 
 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, verzoekt het publiek en de leden van de pers de zitting te 
verlaten. 
Het punt wordt behandeld in besloten zitting. 
Het voorstel van beslissing wordt eenparig door de gemeenteraad goedgekeurd. Het uittreksel van de 
beslissing wordt als bijlage gevoegd bij deze notulen en is ter inzage enkel met onderscheiden belang. 
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Bijkomende punten 

Kennisname 

INFRASTRUCTUREN 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 16 

september 2021, met een vraag naar de stand van zaken omtrent de herinrichting van de 
stationsbuurt en de heraanleg van het kruispunt 

De heer Voorzitter geeft het woord aan Kurt Soenens, raadslid, die het volgende toelicht. 
Graag hadden wij een stand van zaken gekregen over de herinrichting van de stationsbuurt en de heraanleg 
van het kruispunt aan het station. Als we meer mensen op de fiets willen, lijkt het ons verstandig om voor 
dit kruispunt een aantal principes naar voor te schuiven die maximaal rekening houden met de veiligheid en 
het comfort van de fietsers. 
Wordt hier in deze fase reeds rekening mee gehouden en zo ja, op welke manier? 
De heer Voorzitter geeft het woord aan Martine Verhamme, schepen, die het volgende antwoordt. 
Het is de bedoeling om de stationsomgeving op te waarderen en een ganse upgrade te bezorgen. Om dit te 
implementeren willen we tot een globaal masterplan. Het is immers steeds de intentie geweest om het 
stationsplein, inclusief het stationsgebouw en het kruispunt Kortrijkstraat, Gentstraat en Izegemstraat in zijn 
geheel te bekijken. Hierbij willen we zeker met volgende zaken rekening houden: 

 een groene omgeving met terrassen, een aangename plaats om te vertoeven 
 ontharding waar mogelijk 
 de oprichting van een regionaal hoppinpunt. Volgens het decreet basisbereikbaarheid met 

halteplaats voor de bussen 
 het aanpassen van de bocht 

Maar de beperkte ruimte en het feit dat we moeten rekening houden met heel veel verschillende partners 
met verschillende wensen maakt deze oefening er zeker niet gemakkelijk op. 
Ten opzichte van het masterplan dat destijds in het kader van de centrumvernieuwing werd opgesteld zijn 
een aantal randfactoren aanzienlijk gewijzigd. De aandacht voor fietsveilige verbindingen is er meer dan 
terecht op vooruit gegaan. Maar eveneens de invoering het decreet basisbereikbaarheid en de recente 
beslissingen van de vervoersregio inzake openbaar vervoer zorgen voor een andere kijk op mobiliteit en 
deelmobiliteit. Ook bij NMBS zijn de inzichten intussen gewijzigd. 
Met deze nieuwe gegevens is het bijgevolg aangewezen om het masterplan voor de stationsomgeving, 
inclusief de herwerking van de bochten in het landhoofd van de brug, in een breed kader te herbekijken. Het 
ontwerpteam zal voor het project van het stationsplein zoals dit voorzien is in het decreet 
basisbereikbaarheid, in eerste instantie een startnota opstellen. In de startnota moet volgende zaken aan 
bod komen: 

 de situering, probleemstelling en doelstelling; 
 de planningscontext en randvoorwaarden; 
 een ruimtelijke en verkeerskundige analyse; 
 een beschrijving van de redelijke oplossingsrichtingen; 
 een afweging van de voorkeursoplossing op basis van de oplossingsrichtingen in het licht van de 

vooropgestelde doelstelling, de analyse, de overige randvoorwaarden en aandachtspunten, inclusief 
een kostenraming; 

 in voorkomend geval een overzicht van de procedures die voor de uitvoering van de 
voorkeursoplossing worden doorlopen. 

Na de bespreking van de startnota in de projectstuurgroep worden overeenkomstig het decreet 
basisbereikbaarheid de volgende stappen gezet naar projectnota en uitvoering. Naast het volgen van de 
methodiek van het decreet is het ook onze intentie om de buurt, het LOF, de gemeenteraad en de bevolking 
te betrekken en te informeren van de verdere stappen. Met de inspraak van de verschillende 
bevolkingsgroepen hopen we na de centrumhernieuwing ook van de stationsomgeving een levendige, 
aangename en verkeersveilig centrum te creëren, waar iedereen zich thuis voelt. 
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Maar zoals gezegd: dat vraagt tijd. We hopen, samen met u, dat we zo snel mogelijk kunnen realiseren, 
want onze gemeente verdient meer dan ooit een aangename stationsbuurt. 
Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende punt op de 
agenda. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
T2. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Kurt Soenens, raadslid, per mail van 16 

september 2021, over het conflictvrij maken van het kruispunt van de N50 met de 
Gentstraat 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de toelichting van de heer Kurt Soenens, raadslid 
Gelet op het antwoord van mevrouw Trui Lambrecht, schepen; 
“Ik wil hierbij duidelijk onderstrepen dat we uw bezorgdheid omtrent de verkeersveiligheid ten volle delen. 
Daarnaast moet ik wel stellen dat het spijtig is, Kurt, dat je niet eerst even hebt geïnformeerd bij de 
gemeente. Dan zou je hebben vernomen dat onze mobiliteitsmedewerker wel degelijk al een vraag heeft 
gesteld, in verband met de lichtregeling aan dit kruispunt. De vraag werd aan AWV gesteld op 27 november 
2020. We kregen een reactie terug dat ze volop bezig waren om dergelijke conflicten zoveel mogelijk te 
beperken. Onze vraag staat, onder andere, op de planning bij AWV komende vrijdag. 
Eveneens in de context van het mobiliteitsplan wordt dit kruispunt meegenomen. 
Graag geef ik nog de visie van het college mee op uw motie. Een motie indienen is niet onze manier van 
werken. Dit getuigt van weinig hoffelijkheid tegenover onze partners, waar wij dagelijks mee werken en in 
overleg moeten meegaan. In casu hier de samenwerking met AWV en de Vlaamse Regering. Relaties die 
heel goed en constructief zijn. Daarom hebben we vandaag nog contact opgenomen met AWV om die motie 
te duiden en om tegelijkertijd onze bezorgdheid om het kruispunt nog eens te onderstrepen. 
Ondanks onze bedenkingen over het hanteren van een motie, gaan we deze motie goedkeuren, dit na 
telefonisch overleg met AWV deze middag, ten einde onhoffelijke communicatie op sociale media te 
vermijden.” 
Op voorstel van motie van de Vooruit-fractie; 
BESLUIT 
eenparig 
De voorgestelde motie goed te keuren en te bezorgen aan de bevoegde diensten van het Vlaams gewest en 
aan mevrouw Lydia Peeters, minister van mobiliteit en openbare werken. 
De motie wordt als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

LEEFMILIEU 
T3. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

16 september 2021, over de realisatie van tegeltuintjes 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de toelichting van de heer Enigo Vandendriessche, raadslid; 
Gelet op het antwoord van de heer Jean Pierre Deven, schepen; 
“De idee om tegentuintjes te lanceren kwam tot stand na de goedkeuring in de gemeenteraad op 22 
september 2020 onder impuls van voormalig bevoegd schepen Nadine Verheye. Door mijn bezorgdheid voor 
meer groen neem ik deze bevoegdheid graag ter harte. 
Tot nu toe kunnen we inderdaad nog niet spreken van een succes. Daarom zullen wij tegeltuintjes met onze 
communicatiekanalen extra in de verf zetten. Dit moet leiden tot de vergroening van onze gemeente want 
het gevelgroen heeft vele voordelen: 

 het zorgt voor een extra beschermende laag tegen regen, warmte, wind en stofdeeltjes 
 vermindert de intensiteit van straatlawaai 
 verhoogt de biodiversiteit. 
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Zoals u intussen weet, gaat de gemeente het gemeentehuis in een groen kleedje stoppen en werkt hiervoor 
samen met vzw De Groene Gevels. De samenwerking liet enkele maanden op zich wachten door lopende 
projecten bij hen. De start van de uitvoering in Ingelmunster is voorzien dit najaar. Communicatief hebben 
wij hiermee inmiddels uitgepakt via onze gemeentelijke informatiebronnen en kwam dit ook vorige zondag 
ter sprake bij de ontvangst in de gemeenteraadzaal ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Tuin(h)ier. 
De verschillende vormen en aanplantingen aan het gemeentehuis zal een waar voorbeeld zijn om mensen te 
motiveren om ook een geveltuin aan te brengen aan hun huis. 
Om onze inwoners extra te stimuleren zal het reglement enigszins aangepast worden conform de nieuwe 
afspraken binnen de gemeente. De technische ploeg van de gemeente zal instaan voor het aanmaken van 
het plantgat op de stoep. Zo blijft ook de controle bestaan in de gemeente om alle gaten op eenzelfde 
manier uit te voeren en zal alles uniform ogen in het straatbeeld. De verwijderde stoep wordt het best 
bijgehouden om, indien nodig, het plankier achteraf zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen. 
De eigenaars beslissen zelf over de soorten aanplantingen en staan ook in voor het onderhoud. Wij 
verwijzen graag naar de site van vzw De Groene Gevels bij de keuze van planten en bloemen. 
Rekening houdend met het reglement behoren ook bloembakken als alternatief om de gevel te versieren. 
We koppelen op de volgende gemeenteraad terug voor de aanpassing van het reglement.” 
Op voorstel van de Vooruit-fractie; 
BESLUIT 
eenparig 
Artikel 1 – Om verder communicatieve en demonstratieve initiatieven te nemen om tegeltuintjes bekend en 

geliefd te maken. 

Artikel 2 – Om de technische dienst van de gemeente in te schakelen voor het verwijderen van de tegels of 
klinkers en het afboorden van het plantvak conform het reglement. 

Artikel 3 – Om in de volgende gemeenteraad een voorstel van wijziging van het reglement inzake 
geveltuinen ter goedkeuring voor te leggen. 

 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Els 
Leysen, raadslid, wanneer de verlichting op de Brigandsbrug opnieuw onverstoord zal functioneren. 
Kurt Windels, burgemeester, deelt mee dat de gemeente al verschillende keren is tussengekomen om het 
slecht functioneren te verhelpen. De aannemers zijn hier aan het werken. De verwachting is dat dit binnen 
zeer afzienbare tijd wordt geregeld. Er is in elk geval nog geen oplevering hiervan gebeurd en de gemeente 
is niet van plan dit over te nemen, zolang er geen garantie op deftig functioneren is. 
 
De zitting werd afgerond om 22.17 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 

In overeenstemming met de wet en in toepassing van de statuten van de vennootschap, brengt de Raad van 
Bestuur hierbij verslag uit over de werking van de cv Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster gedurende het 
boekjaar 2020 dat liep van 1 februari 2020 tot 31 januari 2021 (zesde werkingsjaar). 

2020 werd een bijzonder jaar omwille van de Covid19-pandemie. Op 16 maart 2020 ging een door de federale 
regering besliste lockdown in. Hoewel in de loop van het jaar versoepelingen werden doorgevoerd, ontwikkelde 
zich in 2020 nog een tweede golf, waardoor de activiteiten steeds door de Covid19-maatregelen werden 
beïnvloed. De impact hiervan komt als rode draad terug in dit verslag. 

In artikel 3 van de statuten wordt vermeld dat de vennootschap tot doel heeft: 

 Het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d. i. voor- en naschoolse 
opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties te 
Ingelmunster en elders met een lage drempel voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (DOEL 1) 

 Het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, vrijetijdsbesteding, zorg- en of 
andere activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, uitgaande van verschillende actoren (onder meer 
doch niet beperkt tot scholen, sportkampen, speelpleinwerking, activiteiten van jeugd- en sportorganisaties) 
(DOEL 2) 

 Het initiëren en ondersteunen van socio-culturele ontwikkeling (DOEL 3) 

Feiten 
De cv Buitenschoolse Kinderopvang heeft volgende activiteiten, ressorterend onder de doelstellingen 
geformuleerd in de statuten van de vennootschap. 

1. Het organiseren van buitenschoolse kinderopvang in opdracht van de gemeente Ingelmunster in uitvoering 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW van Ingelmunster en 
de cv Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster van 18 februari 2020 

 a. Kinderopvang 

Exploitatie van de buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster Villa Max 

De kwalitatieve uitbating van de buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster Villa Max, Bollewerpstraat 5 te 
Ingelmunster met een capaciteit van 100 plaatsen gedurende de schoolvakanties, de 
woensdagnamiddagen, de pedagogische studiedagen en de schoolvrije dagen. 
De buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster is toegankelijk voor alle kinderen van de kleuterklas en de 
lagere school, waarvan de ouders aandeelhouder worden van de vennootschap. Ze zijn, ofwel (1) 
woonachtig te Ingelmunster, ofwel (2) schoollopend te Ingelmunster, ofwel (3) zijn de titularissen van het 
ouderlijk gezag in Ingelmunster beroepsactief. Ook kinderen waarvan de grootouders in Ingelmunster 
wonen, komen in aanmerking (4). Deze kinderen kunnen de diensten betrekken aan het ledentarief. 
De buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster is ook toegankelijk voor kinderen die niet tot deze vier 
categorieën behoren. Voor deze kinderen worden de prestaties aangerekend tegen kostprijs zonder 
tussenkomst van de gemeente, met andere woorden het tarief voor niet-leden. 
In het geval de vraag het aanbod overstijgt, wordt, in principe, voorrang gegeven in deze volgorde. 

CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster 

Bollewerpstraat, 5 - 8770 Ingelmunster 

villamax@ingelmunster.be 
www.villamax.be 
bkingelmunster@gmail.com  
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Via een structurele samenwerking met het Sociaal Huis dient de exploitatie voldoende laagdrempelig te zijn, 
zodat de financiële gezinssituatie van de kinderen geen rem kan zijn op het gebruik maken van de 
kinderopvang. 

Exploitatie van de voorschoolse, naschoolse en middagopvang van de gemeentescholen op een 
kwalitatieve wijze in overleg met de schooldirecties. 

Als leerling van de gemeentescholen komen ze automatisch in aanmerking voor het betrekken van de 
diensten zonder de verplichting tot een eigen aandeelhouderschap aan de tarieven die door de scholen 
vastgesteld zijn. In voorkomend geval kunnen ouders, indien ze dit wensen, een steunaandeel verwerven. 

Busbegeleiding van het verzekerd leerlingenvervoer van de gemeentelijke BuBaO-school De Zon op 
een kwalitatieve wijze in overleg met de schooldirectie. 

Als leerling van de gemeentelijke BuBaO-school komen ze automatisch in aanmerking voor het betrekken 
van deze diensten zonder de verplichting tot een eigen aandeelhouderschap. Het verzekerd 
leerlingenvervoer is kosteloos. In voorkomend geval kunnen ouders, indien ze dit wensen, een 
steunaandeel verwerven. 

 b. Actieve ouderwerking 

In de lijn van het coöperatief gedachtengoed moet een ouderwerking worden georganiseerd waarbij de 
ouders een actieve inbreng kunnen hebben bij het beheer van de onderneming en het ontwikkelen van 
activiteiten. 
Veel aandacht moet daarom worden besteed aan informatiedoorstroming naar de ouders en aan 
communicatie met de gemeenschap. Verder wordt verwacht dat activiteiten worden georganiseerd naar de 
gezinnen van de kinderen toe met het opzet het draagvlak van de werking te verbreden en de 
samenhorigheid te vergroten. 
Een specifiek budget dient hiertoe te worden voorzien. 

Afvaardiging van 2 ouders-aandeelhouders namens de ouders in de raad van bestuur van de vennootschap. 

 c. Eventueel nog op te starten kinderopvangdiensten 

In dit kader werden geen bijkomende kinderopvangdiensten opgestart. 

2. Organiseren van noodopvang in uitvoering van overeenkomsten met de gemeente naar aanleiding van de 
Covid19-pandemie 

In uitvoering van de overeenkomst met het gemeentebestuur van 8 juni 2020 werd vanaf 15 mei 2020 tot 
aan het einde van het schooljaar noodopvang voorzien voor schoolkinderen tijdens de schooluren naar 
aanleiding van de Covid19-pandemie. 

In uitvoering van de overeenkomst met het gemeentebestuur werd in de verlengde herfstvakantie (9 tot 13 
november 2020) noodopvang voorzien voor schoolkinderen naar aanleiding van de Covid19-pandemie. 

Telkens werd deze noodopvang in samenwerking met de lokale lagere scholen georganiseerd waarbij de 
vennootschap, ofwel personeel, ofwel infrastructuur, ofwel beide beschikbaar stelde. 

3. Het financieel beheer van COCON, een opleidingsfonds om langdurig werklozen en gelijkgestelde 
doelgroepen beter aan te passen aan de noden van de arbeidsmarkt, in uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Ingelmunster, de vzw PWA Ingelmunster en de cv 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster van 22 december 2014. 
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Administratieve gegevens 

Bij het afsluiten van het boekjaar op 31 januari 2021 telde de vennootschap 194 vennoten (8 vennoten met 
oprichtersaandelen, 9 steunende vennoten met S-aandelen en 177 ouders-vennoten met O-aandelen). 

In afgelopen boekjaar werden geen leden uitgesloten als vennoot. 4 ouders-vennoten met O-aandelen beslisten 
om zelf uit te treden. 

Dit is te raadplegen in het aandelenregister van de vennootschap. 

De Raad van Bestuur was samengesteld als volgt: 

Voorzitter
Van Dierendonck Evelin  (afgevaardigde van een stichtend vennoot)
Ondervoorzitter
Himpe Ilse (stichtend vennoot)
Bestuurders
De Doncker Lieve (afgevaardigde van het gemeentebestuur) Defour 
Magalie (afgevaardigde van een stichtend vennoot) Behaeghe 
Dorine (afgevaardigde van een stichtend vennoot) Maes Griet 
(afgevaardigde van de ouders-vennoten)
Maes Romina (afgevaardigde van de ouders-vennoten)
Ronse Dominik (stichtend vennoot)
De Clercq Stefaan (vennoot met overgenomen stichtingsaandelen)
Verhaeghe Isabelle (afgevaardigde van een stichtend vennoot)
Holvoet Liesbeth (afgevaardigde van een stichtend vennoot).

De Raad van Bestuur kwam 9 keer bijeen, met name op: 

3 februari 2020
2 maart 2020
30 maart 2020
8 juni 2020
7 september 2020
12 oktober 2020
9 november 2020
7 december 2020
11 januari 2021

Door de Covid19-pandemie werden de zittingen van het bestuursorgaan in april en mei geannuleerd als gevolg 
van de afgekondigde lockdown. De zittingen van juni, september en oktober vonden opnieuw fysiek plaats, 
echter met strikte toepassing van regels inzake social distance. Bij de tweede golf en de daarbij genomen 
maatregelen tot verstrenging begin november, werd de zitting van het bestuursorgaan schriftelijk gehouden. 
Vanaf december werd dan overgeschakeld naar digitale zittingen. 

De functie van bestuurder is onbezoldigd. 

De notulen van de Raad van Bestuur zijn te raadplegen in het register der notulen. 

De goede uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW van 
Ingelmunster en de cv Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster wordt opgevolgd door een comité van 
toezicht dat paritair samengesteld is, met als leden voor de gemeente Ingelmunster Goemaere Stijn en 
Vandendriessche Enigo, voor het OCMW van Ingelmunster Viaene Sylvie en Leysen Els en voor de cv BKI 
Vandierendonck Eveline en Ronse Dominik. 

Als gevolg van de Covid19-pandemie was er geen bijeenkomst van het comité van toezicht in 2020. 

Eveneens als gevolg van de Covid19-pandemie en de opgelegde maatregelen inzake social distancing was de 
organisatie van de algemene vergadering, zoals andere jaren, niet evident. Omdat er zeer weinig zicht was op 
het aantal effectieve deelnemers ten opzichte van het aantal potentiële deelnemers, besliste het 
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Bestuursorgaan gebruik te maken van het koninklijk besluit van 9 april 2020 nr. 4 houdende diverse bepalingen 
inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 
pandemie om de algemene vergadering op een alternatieve wijze te organiseren, met een beperkte agenda 
waarbij enkel de wettelijk vereiste punten behandeld werden. Deze schriftelijke zitting werd gehouden op 30 
juni 2020. 

Werking Villa Max 

2020 is dus een jaar geweest dat uitsluitend door Covid19 werd gedetermineerd. 

Enkel de Krokusvakantie is onder normale omstandigheden kunnen doorgaan. Vanaf de lockdown op 16 maart 
diende Villa Max, zo goed en zo kwaad als mogelijk; de werking volledig organiseren volgens de opeenvolgende 
draaiboeken van de Vlaamse overheid, Dienst Opgroeien. 
Opeenvolgende draaiboeken, want afhankelijk van de hevigheid van de pandemie en het voortschrijdend inzicht 
voor maatregelen om met de pandemie om te gaan, diende er zeer regelmatig gereorganiseerd te worden. 
Zo goed en zo kwaad mogelijk, omdat voor Villa Max, zowel ingeschakeld voor de begeleiding van 
schoolkinderen tijdens de klasuren, busbegeleiding en schoolse opvang, als voor buitenschoolse 
kinderopvangd, de protocollen van het Ministerie van Onderwijs, waar de eerste vorm van begeleiding onder 
valt, verschillen vertonen met de protocollen van de Dienst Opgroeien waar de buitenschoolse opvang onder 
valt. 

Concreet waren dat volgende maatregelen gekoppeld aan de bubbelwerking. 
 Bubbels per school 
 Bubbels per leeftijdsgroep (lager en kleuter) 
 Bubbels per 10 unieke kinderen 
 Noodopvang, enkel voor kinderen van ouders die konden bewijzen dat ze niet thuis kunnen werken) 
 Geen ouders meer toegelaten in de opvang 
 Begeleiders dragen mondmaskers en volgen de regels in verband met de handhygiëne 
 Handjes kinderen worden regelmatig gewassen of ontsmet 
 Open ramen voor optimale verluchting 
 Veelvuldig ontsmetten van deurknoppen, toiletten, speelgoed en tafels en stoelen. 

Ouderwerking 

Tijdens de pandemie waren ouders niet toegelaten in Villa Max. Gevolg hiervan is dat ook de ouderwerking 
volledig stilviel, nadat ze in de loop van vorig dienstjaar voorzichtig weer een doorstart had gekend. 

Optimaliseren van de werking van de cv BKI 

Crisisbeheer 

De voorgenomen plannen voor de herstructurering van de vennootschap werd ook op een laag pitje gezet, 
omdat, omwille van de pandemie, het voornamelijk neerkwam op crisisbeheer en aanpassen van de 
vennootschapswerking in functie van de mogelijkheden binnen lockdown of tijdens de verstrengde 
maatregelen, bijvoorbeeld inzake de werking van het bestuursorgaan en de organisatie van de algemene 
vergadering. 
Met dankbaarheid werd gebruik gemaakt van de vormingswebinars van Coopkracht die ondersteuning boden op 
dit vlak. 
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Personeelsbeleid 

Op 31 januari 2021 waren 8 personeelsleden in dienst voor een totaal van 5,05 FTE (full time eenheid). Ten 
opzichte van vorig boekjaar is dit een daling van 0,21 FTE. 

In de loop van het boekjaar nam 1 personeelslid vrijwillig ontslag. Deze persoon werden vervangen door 1 
medewerker met een prestatiebreuk van 24/38. Het betrof de coördinator. De taken werden uitgesplitst. De 
administratieve taken werden overgenomen door de nieuwe medewerker die voornamelijk ingeschakeld wordt 
voor administratief werk. De coördinatie van de uitbating werd opgenomen door een medewerker die de rol van 
teamleider werd toebedeeld. 

De personeelsbezetting van Villa Max is zodanig opgebouwd dat een vaste kern wordt ingezet voor de opvang 
tijdens de schooldagen en de woensdagnamiddagen. Om pieken op te vangen die zich tijdens vakantieperiodes 
voordoen, werd met Agilitas uit Roeselare een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de inzet van 
jobstudenten. Deze overeenkomst maakt ook mogelijk dat, in geval vast personeel tijdelijk uitvalt door ziekte, 
dit kan opgevangen worden door de inzet van interimpersoneel. 

Voor het personeelsbeheer wordt samengewerkt met de Easypay Group uit Ingelmunster (Meulebeke). 

Voor het beheer van het toekennen van maaltijdcheques is een overeenkomst afgesloten met Monizze. 

Ondertussen werd door Easy Reward, een afdeling van Easypay een benchmark uitgevoerd naar de loon- en 
arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming ten overstaan van gelijkaardige ondernemingen zowel in de 
publieke als de private sector. 
De conclusies van deze benchmark luidden als volgt. Alle medewerkers worden, de brutobezoldiging in 
beschouwing genomen, in lichte mater onder het marktgemiddelde verloond. Maar dit relatief kleine verschil 
wordt gecompenseerd door de toegekende extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, 
pensioenverzekering en maaltijdcheques) waardoor kan worden gesteld dat de verloning markconform is. 

De Covid19-pandemie zorgde er voor dat er geen speciale personeelsactiviteiten georganiseerd konden 
worden. Dit was ook geldig voor de organisatie van vormingsactiviteiten. 

Arbeidsongevallen 

In 2020 was er 1 arbeidsongeval. 
Het betrof een ongeval tijdens een verplaatsing van en naar het werk zonder arbeidsongeschiktheid en met zeer 
beperkt lichamelijk letsel. 

Klachtenbeheer 

Afgelopen werkjaar werden geen klachten geformuleerd ten aanzien van de werking van Villa Max. 

Ten aanzien van het personeelsbeleid van de cv BKI werd in het najaar 2020 een klacht neergelegd bij het 
‘Meldpunt Eerlijke Concurrentie’. Het betreft een klacht over de correcte toepassing van de loon- en 
arbeidsvoorwaarden, met andere woorden of de vennootschap in het juiste paritair comité werd ingeschakeld. 
Deze klacht is in onderzoek door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Toezicht op de Sociale 
Wetten. De vennootschap werd op 7 januari 2021 opgeroepen om toelichting te geven bij vragen die door het 
Toezicht werden gesteld. De volle medewerking werd aan dit onderzoek verleend. 
Tot op heden is nog geen uitsluitsel over het onderzoek bekomen. 

Communicatie en participatie 

De Covid19-pandemie was er ook verantwoordelijk voor dat de normale activiteiten in functie van communicatie 
en participatie zoals deze in andere jaren werden gehouden, niet konden doorgaan. De druk op de onderneming 
als gevolg van de bijzondere werkprotocollen in de opvangsector (uitgebreide bubbelwerking) zorgde er ook 
voor dat het bijzonder lastig was om tot creatieve oplossingen te komen. 
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Bijzondere verslaggeving overeenkomstig 
artikel 1, §7 van het koninklijk besluit van 8 
januari 1962 
Bij ministerieel besluit van 7 januari 2015 werd de cv BKI erkend door de bevoegde minister. Door het koninklijk 
besluit van 4 mei 2016 werden de voorwaarden voor erkenning van een coöperatieve vennootschap aangepast. 
In essentie betrof dit de invoering van de erkenning voor onbepaalde duur, samen met de verplichting om, 
jaarlijks, een budget te besteden in functie van informatieverstrekking aan en vorming van vennoten. Opdat 
zicht zou worden kunnen gehouden op de mate waarin een cvba nog steeds voldoet aan de 
erkenningsvoorwaarden, werd een rapportageverplichting ingevoerd. 

Voorwaarde 1 – toetredingsvoorwaarden – zie artikel 10 van de statuten. 

Voorwaarde 2 – gelijke rechten en verplichtingen voor aandeelhouders van het maatschappelijk kapitaal – zie 
artikel 8 en 15 van de statuten. 

Voorwaarde 3 – gelijke stemrechten op de algemene vergadering – artikel 26 en 27 van de statuten. 

Voorwaarde 4 – benoeming bestuurders en commissarissen door algemene vergadering – artikel 15, 17 en 22 
van de statuten. 

Voorwaarde 5 – beperking van het dividend op het maatschappelijk kapitaal – artikel 36 van de statuten. 

Voorwaarde 6 – doel van de vennootschap – artikel 3 van de statuten. 

Voorwaarde 7 – onbezoldigd mandaat voor bestuurders – artikel 16 van de statuten. 

Voorwaarde 8 – informatieverstrekking en opleiding aan leden of het grote publiek 
Zoals uit het financieel jaarverslag kan worden uitgemaakt werden volgende bedragen besteed aan deze 
voorwaarde: 

Website 
349.69 € Onderhoud website www.villamax.be Witter 

1 343.10 € Aanpassen website Witter 
50.82 € Huur domeinnaam Witter 

Informatieverstrekking (p.m.) 
Promotie (p.m.) 

De nodige middelen werden besteed voor het onderhoud van de website die als een voornaam instrument 
wordt ingezet om informatie aan de leden en de brede bevolking te verschaffen. In de loop van 2020 werden 
wijzigingen aan het systeem aangebracht om de site meer responsief te maken en makkelijker te kunnen 
updaten. 

De Covid19-pandemie zorgde er dus voor dat bijzondere acties in dit kader niet opgenomen konden worden. 
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Financiële gegevens 
De werking van de vennootschap en de activiteiten ervan worden, onder meer, gefinancierd via een dotatie van 
de gemeente Ingelmunster. 
In uitvoering van de eerder vermelde samenwerkingsovereenkomst, met andere woorden de exploitatietoelage 
voor de werking van Villa Max bedroeg in 2020 210.000 euro. 
De overheadtoelage, dus voor de werking van de vennootschap, bedroeg 10.000 euro. 
Een derde bron van inkomsten werd gevormd door de middelen in uitvoering van de overeenkomsten voor 
noodopvang. 

Een overzicht van de uitgaven en inkomsten voor de werking en het vermogen van de cv 

In 2020 bedroegen de exploitatie-uitgaven voor de werking van de vennootschap 8.416,26 euro als volgt te 
verdelen: 

 

Ten opzichte van vorig boekjaar is de stijging te verklaren door het aflossen van de renteloze lening en de 
kosten van de loonbenchmark. Verder zijn de uitgaven voor de werking van de vennootschap redelijk constant 
en blijven binnen de toegekende dotatie. 

De kosten voor administratie (5.638,50 euro) kunnen verder als volgt worden opgedeeld: 

 

576,50 €

879,00 €

1 322,26 €

5 638,50 €

Belastingen Leningen Representatie Administratie

2 521,63 €

1 289,37 €

410,00 €
54,50 €

395,00 €

€ 968,00 €

Financiën Informatica Lidmaatschappen Statuten

Verzekeringen Vorming Personeel

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



 

8

Omwille van de Covid19-pandemie konden geen externe vormingen plaatsvinden. De vormingen die werden 
gevolgd waren gratis webinars of inbegrepen in de lidmaatschappen. 

In de loop van 2020 werd een aanpassing gedaan aan de wijze van onderhoud van de website, zodat sneller en 
zonder tussenkomst van derden aanpassingen kunnen gebeuren aan de inhoud. Deze investering bedroeg 
1.343,10 euro. 

In 2020 boekte de cv geen bijzondere inkomsten. 

Op 31 januari 2019 bedroeg het vermogen van de onderneming 10.885,08 euro waarvan 6.200 euro, 
statutair onbeschikbaar vermogen van de oprichtende vennoten, 4.450 euro inbreng van de steunende en 
ouders-vennoten en 235,08,76 euro opbrengsten (intresten spaarrekening). Dit opgebouwde vermogen wordt 
niet voor de werking van de buitenschoolse kinderopvang gebruikt omdat statutair is voorzien dat bij uittreding 
de inbreng aan de vennoten moet worden terugbetaald. 

Een overzicht van de werking van de buitenschoolse kinderopvang, Villa Max 

Het boekjaar 2020 is het derde boekjaar waarbij de uitbating van alle kernactiviteiten volledig in de nieuwe 
structuur gebeurde in Villa Max, Bollewerpstraat 5. Vergelijken met vorige jaren is dus mogelijk. 

Afgelopen boekjaar liepen de uitgaven voor Villa Max op tot 211.548,57 euro. Naast de dotatie van 210.000 
euro waren er supplementaire inkomsten van 136,70 euro, regularisatie van pensioenverzekering na het ontslag 
van een medewerker. 

De verdeling van deze uitgaven is als volgt. 167.894,76 werd besteed als personeelskost. Een detail is in 
volgende grafiek te zien. 

 

In deze sector is tegenover vorig jaar een daling van ruim 10.000 euro te noteren. Drie elementen zorgden 
daarvoor, waarvan 2 in plus en 1 in min. Opvallend is de daling van de sociale lasten met ongeveer 8.000 euro. 
Verder is er een daling van 2.500 euro aan loonlast als gevolg van het ontslag van de coördinator en de wijze 
waarop dit ontslag werd opgevangen door het herschikken van het team. Omdat in 2020 een volledig jaar aan 
maaltijdcheques werd uitbetaald was er hier een stijging van 2.000 euro. De schommeling van de sociale 
bijdragen is het gevolg van het ziekteverzuim dat in afgelopen jaar om de voor de hand liggende reden een stuk 
hoger was. 

Voor de organisaties van Villa Max werd 443,86 euro uitgegeven (slotactiviteit grote vakantie en het 
Sinterklaasfeest). 

Informatica-kosten voor de uitbating zijn er niet aangezien de klanten gebruik maken van het gemeentelijk 
reservatieplatform Kwandoo, waarop ook de reservatie van de kinderopvang kan gebeuren. 

115 430,94 €

36 793,48 €

13 033,35 € 480,00 € 931,72 € 1 225,27 €

Lonen Sociale lasten Extralegale voordelen

Vorming Preventie Verzekeringen
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43.653,81 euro werd besteed aan de effectieve uitbating, ook in detail te zien in volgende grafiek. 

Opvallend in dit Covid19-jaar zijn drie kostenposten die zeer opvallend gewijzigd zijn als gevolg van de 
bijzondere uitbatingsprotocollen waar de kinderopvang zich diende aan te houden (de bubbelwerking). 
Het bedrag voor outsourcing (de inzet van jobstudenten) verdubbelde ruim van 16.202,85 euro naar 
35.299,38 euro. Dit was ook het geval voor de benodigde materialen, van 677,57 euro naar 1.352,32 euro. 
Daarentegen zijn de kosten voor de maaltijden teruggevallen op ongeveer een derde, eveneens als gevolg van 
de Covid19-maatregelen waarbij er geen warme maaltijden konden of mochten worden verstrekt. 
De andere uitgavenposten bleven constant. 

In de loop van 2020 werden geen investeringsuitgaven gedaan voor de werking van de kinderopvang. 

Omwille van de Covid19-pandemie lag de werking van de Ouderraad vrijwel stil. Er werden geen uitgaven 
gedaan op deze post. 

De facturatie van de door Villa Max geleverde diensten gebeurt door de gemeente Ingelmunster aan de ouders, 
ofwel via een factuur voor kinderopvang, ofwel via de schoolfactuur. Verder ontvangt de gemeente ook een 
werkingssubsidie en een projectsubsidie van het verzekerd zonaal leerlingenvervoer. 

De rol van het OCMW van Ingelmunster is dubbel. Enerzijds ondersteunt zij de pedagogische en kwaliteitsvolle 
werking van Villa Max, anderzijds kan het OCMW, waar nodig, sociale begeleiding voorzien aan ouders die het 
financieel moeilijk hebben. 

Noodopvang 

In uitvoering van de overeenkomst voor de organisatie van noodopvang in de periode van mei en juni 2020 
werden 4.539,74 euro kosten gemaakt, uitsluitend voor de inzet van opvangpersoneel in de Onze Lieve 
Vrouwschool en in de Centrumschool. Deze kosten werden integraal door de gemeente terugbetaald. 

De afrekening van de noodopvang in de verlengde herfstvakantie werden niet afgerekend binnen dit boekjaar 
en zullen pas in volgend boekjaar in de cijfers verschijnen. 

Bezetting 

De vergelijking van de exploitatie, qua bezetting met voorgaande boekjaren. 
In het afgelopen boekjaar was de buitenschoolse kinderopvang Villa Max geopend tijdens 114 dagen, 
waaronder 34 woensdagnamiddagen, 75 vakantiedagen en 5 vrije schooldagen. Dit scheelde 2 dagen meer ten 
opzichte van vorig boekjaar, 4 dagen meer ten opzichte van 2018 en 5 dagen meer ten opzichte van 2017, 5 
dagen meer tegenover 2016 en 6 dagen meer tegenover 2015. (ter info 2019 – 112 dagen, 2018 – 110 dagen, 
2017 – 109 dagen, 2016 – 109 dagen en 2015 – 108 dagen). 

1 077,50 €

35 299,38 €

3 418,81 €
1 352,32 €

2 457,69 € € 48,11 €

Busvervoer Outsourcing Maaltijden Materiaal Snacks Provisie Hygiëne
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Noodopvang werd georganiseerd in deze periodes voor een totaal aan 16 dagen. 

Voor de woensdagnamiddagen: 

Feb’20 Mrt’20 Apr’20 Mei’20 Jun’20 Jul’20 Aug’20 Sept’20 Okt’20 Nov’20 Dec’20 Jan’20 

53 
40 
46 

41 
47 
3 
5 

7 

12 
11 

11 
9 
28 
21 

34 
28 
37 
24 

TOTAAL 139 96 30 69 123 0 0 251 82 75 93 176

Voor de vrije schooldagen: 

Feb’20 Mrt’20 Apr’20 Mei’20 Jun’20 Jul’20 Aug’20 Sept’20 Okt’20 Nov’20 Dec’20 Jan’20

6 46 
36 
54 

58 

TOTAAL 6 136 58

Voor de schoolvakantiedagen: 

Feb’20 Mrt’20 Apr’20 Mei’20 Jun’20 Jul’20 Aug’20 Sept’20 Okt’20 Nov’20 Dec’20 Jan’20

63
76 
51 
75 
61 

15 
11 
12 
12 
9 
6 
12 
13 
8 

62 46 
75 
63 
56 
65 
41 
67 
61 
77 
87 
60 
84 
69 
27 
31 
40 
30 
23 
38 
20 
16 
14 

24 
34 
24 
32 
24 
52 
74 
53 
71 
52 
63 
73 
49 
52 
69 
53 
64 
53 
59 
52 
45 

25 
41 
27 
41 
36 
46 
51 
58 
70 

41 
50 
43 
24 
33 
35 
29 
11 

TOTAAL 326 0 98 0 62 1.090 1.072 329 276 

De evolutie van de bezetting ten opzichte van de vorige boekjaren is in volgende grafiek te zien. 
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De stijging die in vorig boekjaren na de ingebruikname van Villa Max werd vastgesteld werd in dit Coronajaar te 
niet gedaan. Integendeel we stellen een terugval vast naar de situatie van begin 2018, enerzijds te wijten aan 
het plafonneren van de inschrijvingen in bepaalde periodes als gevolg van de bubbelwerking, anderzijds ook 
omdat thuiswerkende ouders hun kinderen niet langer naar de opvang wilden doen om veiligheidsredenen. 

Ondanks de drastische terugloop van het aantal inschrijvingen, was er toch een immense druk op de organisatie 
omwille van het verplicht toepassen van de steeds wisselende maatregelen die vaak maar heel laat 
gecommuniceerd werden en steeds, in extremis, doorgevoerd moesten worden. 
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Een overzicht van het financieel beheer van COCON 

De rol van de CV Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster in COCON is beperkt tot deze van financieel 
beheerder van de bijeengebrachte fondsen. De CV speelt geen enkele inhoudelijke rol bij de aanwending van de 
middelen van het fonds en voert enkel de betalingsopdrachten uit. 

Het fonds is van start gegaan met een bedrag van 117.987,71 euro. 

In het afgelopen boekjaar werden 4 dossiers uitbetaald voor een globaal bedrag van 1.093,20 euro. Deze 
dossiers betroffen uitsluitend individuele steun overeenkomstig de statuten van het fonds. 

Verder detail vindt u in Bijlage 1 bij Financieel beheer COCON 

Op 31 januari 2021 bevatte het fonds dus nog 116.894,51 euro. 
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Cijfers 
Wat de boekhouding betreft wordt samengewerkt met Boekhoudkantoor Claeys van Passendale/Izegem. 

Balans 31 januari 2021 BKI CV 

Vaste activa 

Per 31 januari 2021 werd er nog op 2 activa afgeschreven (Apple Ipad en een bakfiets). De Ipad is de laatste 
afschrijving. 
Er waren geen nieuwe investeringen in het boekjaar. 

Vlottende activa 

Bij de huur van een springkasteel (factuur van 24 augustus 2020 van Feestartikelen Bostoen) werd er een 
waarborg van 75 euro betaald. Deze waarborg werd door de leverancier nog niet terug gestort. 
Liquide middelen: stand van de rekeningen per 31 januari 2021. 
Over te dragen kosten: Verzekeringen betaald in het boekjaar 2020, maar waarvan de verzekerde periode loopt 
over boekjaar 2020 en 2021. Het gedeelte voor 2021 dient overgedragen te worden naar het volgende 
boekjaar. 

Eigen vermogen 

Geplaatst kapitaal: oprichtingskapitaal + ouderaandelen. 
Niet-opgevraagd kapitaal: gedeelte kapitaal dat niet volstort werd. 
Overgedragen verlies: gecumuleerd resultaat sinds oprichting tot en met boekjaar 2019 (excl. boekjaar 2020). 
Voorlopig resultaat: het voorlopige resultaat van het boekjaar 2020. Bij afwerking balans dient dit resultaat van 
het overgedragen verlies te worden geboekt. 

Schulden 

Er loopt 1 krediet bij de gemeente Ingelmunster. 
Openstaand saldo na 31 januari 2022: 2.637 euro. Af te lossen in boekjaar 2021: 879 euro. 

Opleidingsfonds: per 31 januari 2021 is er nog 116.894,51 euro voorzien voor het Opleidingsfonds. 

Toe te rekenen kosten: kosten geboekt in het boekjaar 2021, maar die nog mogen toegerekend worden aan het 
boekjaar 2020 (lonen, uitzendkrachten, maaltijden, …). 

Resultatenrekening 

Overzicht van de opbrengsten en kosten voor boekjaar 2020 met vergelijkingsjaar 2019. 

Resultaat 

De boekhoudkundige winst van het boekjaar bedraagt 17.587,35 euro voor belastingen. Dit resultaat wordt 
gecorrigeerd naar een fiscaal resultaat via de vennootschapsaangifte. Bepaalde kosten zijn beperkt aftrekbaar 
(maaltijdcheques, relatiegeschenken, …), waardoor de fiscale winst hoger ligt, namelijk 21.648,70 euro. De 
overgedragen fiscale verliezen bedroegen 17.920,53 euro en mogen van het fiscaal resultaat van het boekjaar 
worden afgetrokken. 
Op het resterend fiscaal resultaat is er 986,89 euro vennootschapsbelasting verschuldigd. Deze belasting dient 
nog in de balans te worden opgenomen en zal de boekhoudkundige winst met dit bedrag doen dalen. 

Het afgelopen boekjaar sluit af met een boekhoudkundige winst van 16.600,47 euro, waarmee het gecumuleerd 
boekhoudkundig verlies van 22.929,26 euro deels wordt vereffend. Er blijft nog steeds een negatief saldo van 
6.328,80 euro. 

Door het negatieve saldo wordt geen dividend aan de vennoten toegekend en dient slechts minimaal (als gevolg 
van de verworpen uitgaven) vennootschapsbelasting te worden betaald. 
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De financiële bijlagen bij dit verslag vindt u onder: 

Bijlage 2 bij Financiële gegevens - kasboek 

Bijlage 3 bij Financiële gegevens - spaarboek 

Bijlage 4 bij Financiële gegevens – interne balans en resultatenrekening 

Bijlage 5 bij Financiële gegevens – overzicht vaste activa 
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Boekjaar 2021 - planning 
De belangrijke werkpunten voor boekjaar 2021 worden als volgt samengevat. Het is de herneming van de 
plannen van vorig boekjaar die als gevolg van de Covid19-pandemie op het schap zijn gebleven. 

Kwaliteitsvolle uitbating 

Voorzien van een afzonderlijke ruimte in Villa Max ingericht voor en door de lagere schoolkinderen. 

Ook wordt blijvend werk gemaakt van de verdere integratie tussen de cvba BKI, de speelpleinwerking en de 
jeugd- en sportkampen. In functie van een éénheidsfactuur moeten speelpleinwerking, jeugd- en sportkampen 
en de buitenschoolse opvang nog beter gecoördineerd worden. 

Ouderwerking richten op praktische ondersteuning 

Waar tot vorig jaar de ouderwerking zich voornamelijk spiegelde aan de werking van een oudercomité op 
school, waar fondsenwerving een zeer voornaam doel is, werd hiervan afgestapt. De eis om zelfbedruipend te 
zijn, woog te zwaar op de werking. 

In plaats daarvan zal voor de ouderwerking een gepast budget worden uitgetrokken waarmee zeer gerichte 
activiteiten kunnen worden georganiseerd die de samenhorigheid en de communityvorming rond Villa Max kan 
worden versterkt. 

Externe communicatie 

De inspanningen inzake externe communicatie met de bestaande media worden aangehouden. In dit kader zal 
de website onder handen worden genomen, zodat deze meer flexibel up to date kan worden gehouden. 

Voor de Raad van Bestuur, 
 
Eveline VAN DIERENDONCK, Voorzitter 
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Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster
KASBOEK VDK

2020
NR. OMSCHRIJVING Aard Begunstigde/Schuldenaar datum code btw DEBET inc btw t code btw CREDIT btw netto

0 Beginsaldo 1/02/2020 € 21 026,47
1 Knutselmateriaal KOMa Action 1/02/2020 0 € 40,15 € 0,00 € 40,15
2 Diner Raad van Besstuur CR Lot56 3/02/2020 0 € 563,00 € 0,00 € 563,00
3 Knutselmateriaal KOMa Action 3/02/2020 0 € 59,87 € 0,00 € 59,87
4 Bankkosten CAF VDK 1/02/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
5 Lonen januari KOPL 4/02/2020 0 € 9 290,90 € 0,00 € 9 290,90
6 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 4/02/2020 0 € 2 200,00 € 0,00 € 2 200,00
7 Patronale bijdrage KOPS SSE 4/02/2020 0 € 650,03 € 0,00 € 650,03
8 Maaltijdcheques KOPE Monizze 4/02/2020 0 € 681,98 € 0,00 € 681,98
9 Opleidingsfonds OU Fietsen Haverbeke 4/02/2020 0 € 875,00 € 0,00 € 875,00

10 Opleidingsfonds OU Aldehneh Zukaa 4/02/2020 0 € 101,40 € 0,00 € 101,40
11 Terugstorten aandeel CIK Lies Verstraete 4/02/2020 0 € 25,00 € 0,00 € 25,00
12 Lidmaatschap Coopkracht CAL Coopkracht 7/02/2020 0 € 250,00 € 0,00 € 250,00
13 Busvervoer december KOT VZW O&O afdeling OLV 11/02/2020 0 € 84,00 € 0,00 € 84,00
14 Busvervoer november KOT VZW O&O afdeling OLV 11/02/2020 0 € 138,00 € 0,00 € 138,00
15 Busvervoer oktober KOT VZW O&O afdeling OLV 11/02/2020 0 € 124,00 € 0,00 € 124,00
16 Busvervoer september KOT VZW O&O afdeling OLV 11/02/2020 0 € 128,00 € 0,00 € 128,00
17 Werkingstoelage kwartaal 4 KOIT Gemeente Ingelmunster 13/02/2020 0 € 53 000,00
18 Personeelsfeest CR Buyse Bart 14/02/2020 0 € 220,85 € 0,00 € 220,85
19 Watercooler KOS Culligan 14/02/2020 0 € 304,92 € 0,00 € 304,92
20 Busvervoer januari KOT Basisschool Wonderbos 14/02/2020 0 € 13,50 € 0,00 € 13,50
21 Maaltijden januari KOM Esthio 14/02/2020 0 € 385,30 € 0,00 € 385,30
22 Tussendoortjes KOS Colruyt 18/02/2020 0 € 143,81 € 0,00 € 143,81
23 Werkingstoelage kwartaal 4 - saldo KOIT Gemeente Ingelmunster 19/02/2020 0 € 10 000,00
24 Knutselmateriaal KOMa Supra Bazar 20/02/2020 0 € 18,94 € 0,00 € 18,94
25 Tussendoortjes KOS Colruyt 24/02/2020 0 € 53,08 € 0,00 € 53,08
26 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 27/02/2020 0 € 319,14 € 0,00 € 319,14
27 GSM-gebruik CAI Proximus 28/02/2020 0 € 70,23 € 0,00 € 70,23
28 Maaltijdcheques KOPE Monizze 2/03/2020 0 € 635,74 € 0,00 € 635,74
29 Bellenblazers KOMa Action 2/03/2020 0 € 6,90 € 0,00 € 6,90
30 Lonen februari KOPL 3/03/2020 0 € 8 629,18 € 0,00 € 8 629,18
31 Bloemaarde KOMa Gamma 3/03/2020 0 € 20,94 € 0,00 € 20,94
32 Speeltoestelt tweedehands KOMa Vrielynck Isabelle 3/03/2020 0 € 20,00 € 0,00 € 20,00
33 Bankkosten CAF VDK 1/03/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
34 Opleidingsfonds OU Aldehneh Zukaa 9/03/2020 0 € 46,80 € 0,00 € 46,80
35 Opleidingsfonds OU Vanhuffel Bart 9/03/2020 0 € 70,00 € 0,00 € 70,00
36 Patronale bijdrag februari KOPS SSE 9/03/2020 0 € 634,54 € 0,00 € 634,54
37 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 9/03/2020 0 € 2 200,00 € 0,00 € 2 200,00
38 Aanvulling EHBO KOH Loma Pharma 9/03/2020 0 € 41,16 € 0,00 € 41,16
39 Foto-activiteit KOAc Kruitvat 9/03/2020 0 € 16,06 € 0,00 € 16,06
40 Knutselmateriaal KOMa Action 9/03/2020 0 € 9,30 € 0,00 € 9,30
41 Jobstudenten KOO Agilitas 12/03/2020 0 € 2 271,11 € 0,00 € 2 271,11
42 Tissues KOH Kruidvat 12/03/2020 0 € 6,95 € 0,00 € 6,95
43 Charcuterie KOM Buyse Bart 25/03/2020 0 € 1,50 € 0,00 € 1,50
44 Maaltijden februari KOM Esthio 27/03/2020 0 € 848,58 € 0,00 € 848,58
45 Busvervoer februari KOT Basisschool Wonderbos 27/03/2020 0 € 6,00 € 0,00 € 6,00
46 GSM-gebruik CAI Proximus 27/03/2020 0 € 70,23 € 0,00 € 70,23
47 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 27/03/2020 0 € 319,14 € 0,00 € 319,14
48 Brood KOM Bakkerij Nollet 31/03/2020 0 € 1,50 € 0,00 € 1,50
49 Lonen maart KOPL 3/04/2020 0 € 9 871,59 € 0,00 € 9 871,59
50 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 3/04/2020 0 € 1 900,00 € 0,00 € 1 900,00
51 Tussendoortjes KOS Colruyt 3/04/2020 0 € 64,34 € 0,00 € 64,34
52 Bankkosten CAF VDK 1/04/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
53 Lidmaatschap Unieko CAL Unieko 7/04/2020 0 € 160,00 € 0,00 € 160,00
54 Externe Dienst Preventie KOPP Mediwet vzw 7/04/2020 0 € 931,72 € 0,00 € 931,72
55 Patronale bijdrag maart KOPS SSE 7/04/2020 0 € 1 030,74 € 0,00 € 1 030,74
56 Maaltijdcheques KOPE Monizze 7/04/2020 0 € 761,98 € 0,00 € 761,98
57 Huur domeinnaam CAI WITTER 7/04/2020 0 € 50,82 € 0,00 € 50,82
58 Aanpassen websitesysteem Cin WITTER 7/04/2020 0 € 1 343,10 € 0,00 € 1 343,10
59 Loonbenchmark CAP Easy HR 24/04/2020 0 € 484,00 € 0,00 € 484,00
60 Maaltijden maart KOM Esthio 24/04/2020 0 € 175,74 € 0,00 € 175,74
61 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 28/04/2020 0 € 319,14 € 0,00 € 319,14
62 Patronale bijdrage saldo KOPS SSE 30/04/2020 0 € 1 221,55 € 0,00 € 1 221,55
63 Bankkosten CAF VDK 1/05/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
64 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 4/05/2020 0 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00
65 Busvervoer april KOT Basisschool Wonderbos 4/05/2020 0 € 6,00 € 0,00 € 6,00
66 GSM-gebruik CAI Proximus 4/05/2020 0 € 70,23 € 0,00 € 70,23
67 Lonen april KOPL 5/05/2020 0 € 8 428,62 € 0,00 € 8 428,62
68 Terugbetaling pensioenverzekering KOI KBC Insurance 6/05/2020 0 € 40,91
69 Maaltijdcheques KOPE Monizze 11/05/2020 0 € 551,24 € 0,00 € 551,24
70 Patronale bijdrag april KOPS SSE 11/05/2020 0 € 314,54 € 0,00 € 314,54
71 Beheerskost KOPS SSE 11/05/2020 0 € 302,78 € 0,00 € 302,78
72 Bakingrediënten KOS Lidl 19/05/2020 0 € 6,01 € 0,00 € 6,01
73 Fruit KOS Huis Maria Hulste 19/05/2020 0 € 9,21 € 0,00 € 9,21
74 Fruit KOS Lidl 26/05/2020 0 € 4,48 € 0,00 € 4,48
75 Verf KOMa Supra Bazar 27/05/2020 0 € 11,18 € 0,00 € 11,18
76 Verf KOMa Action 27/05/2020 0 € 8,77 € 0,00 € 8,77
77 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 28/05/2020 0 € 278,23 € 0,00 € 278,23
78 Beheerskost KOPS SSE 2/06/2020 0 € 288,56 € 0,00 € 288,56
79 Terugstorten aandeel CIK Depoortere Hannelore 2/06/2020 0 € 25,00 € 0,00 € 25,00
80 GSM-gebruik CAI Proximus 2/06/2020 0 € 70,23 € 0,00 € 70,23
81 Maaltijdcheques KOPE Monizze 2/06/2020 0 € 544,74 € 0,00 € 544,74
82 Loonbenchmark CAP Easy HR 2/06/2020 0 € 484,00 € 0,00 € 484,00
83 Patronale bijdrage Q KOPS SSE 2/06/2020 0 € 312,96 € 0,00 € 312,96
84 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 2/06/2020 0 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00
85 Lonen mei KOPL 2/06/2020 0 € 8 405,07 € 0,00 € 8 405,07
86 Bankkosten CAF VDK 1/06/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
87 Fruit KOS Lidl 9/06/2020 0 € 13,87 € 0,00 € 13,87
88 Terugbetaling lening gemeente CLK Gemeente Ingelmunster 12/06/2020 0 € 879,00 € 0,00 € 879,00
89 Werkingstoelage kwartaal 1 en 2 KOIT Gemeente Ingelmunster 15/06/2020 0 € 85 000,00
90 Personeelskost noodopvang NOOD Agilitas 23/06/2020 0 € 1 537,74 € 0,00 € 1 537,74
91 Knutselmateriaal KOMa Supra Bazar 25/06/2020 0 € 158,84 € 0,00 € 158,84
92 Snacks KOS AD Delhaize 25/06/2020 0 € 27,70 € 0,00 € 27,70
93 Overdracht Spaarrekening 26/06/2020 0 € 84 000,00 € 0,00 € 84 000,00
94 Terugstorten aandeel CIK Dewilde 26/06/2020 0 € 25,00 € 0,00 € 25,00
95 Terugstorten aandeel CIK Deriemaeker Vicky 26/06/2020 0 € 25,00 € 0,00 € 25,00
96 Knutselmateriaal KOMa Action 25/06/2020 0 € 39,72 € 0,00 € 39,72
97 Knutselmateriaal KOMa Action 25/06/2020 0 € 10,85 € 0,00 € 10,85
98 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 26/06/2020 0 € 286,14 € 0,00 € 286,14
99 Knutselmateriaal KOMa Action 26/06/2020 0 € 27,46 € 0,00 € 27,46

100 Tussendoortjes KOS Colruyt 29/06/2020 0 € 233,54 € 0,00 € 233,54
101 Brood KOS Colruyt 1/07/2020 0 € 1,44 € 0,00 € 1,44
102 Transfert werkingsmiddelen Spaarrekening 1/07/2020 0 € 30 000,00
103 Lonen juni + vakantiegeld KOPL 1/07/2020 0 € 14 046,82 € 0,00 € 14 046,82
104 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 3/07/2020 0 € 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00
105 Bankkosten CAF VDK 1/07/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
106 Fruit KOS Colruyt 6/07/2020 0 € 120,43 € 0,00 € 120,43

inkomsten uitgaven
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107 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 6/07/2020 0 € 104,00 € 0,00 € 104,00
108 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 6/07/2020 0 € 20,00 € 0,00 € 20,00
109 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 6/07/2020 0 € 44,00 € 0,00 € 44,00
110 GSM-gebruik CAI Proximus 6/07/2020 0 € 70,33 € 0,00 € 70,33
111 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 6/07/2020 0 € 38,00 € 0,00 € 38,00
112 Patronale bijdrag juni KOPS SSE 6/07/2020 0 € 1 704,71 € 0,00 € 1 704,71
113 Patronale bijdrag juni, deel 2 KOPS SSE 6/07/2020 0 € 611,78 € 0,00 € 611,78
114 Maaltijdcheques KOPE Monizze 6/07/2020 0 € 839,00 € 0,00 € 839,00
115 Personeelskost noodopvang NOOD Agilitas 7/07/2020 0 € 417,30 € 0,00 € 417,30
116 Personeelskost noodopvang NOOD Agilitas 7/07/2020 0 € 267,99 € 0,00 € 267,99
117 Snacks KOS Colruyt 9/07/2020 0 € 87,30 € 0,00 € 87,30
118 Personeelskost noodopvang NOOD Agilitas 14/07/2020 0 € 178,67 € 0,00 € 178,67
119 Snacks KOS Colruyt 15/07/2020 0 € 67,48 € 0,00 € 67,48
120 Jobstudenten KOO Agilitas 22/07/2020 0 € 526,10 € 0,00 € 526,10
121 Jobstudenten KOO Agilitas 22/07/2020 0 € 2 467,12 € 0,00 € 2 467,12
122 Patronale bijdragen KOPS SSE 22/07/2020 0 € 70,18 € 0,00 € 70,18
123 Patronale bijdragen KOPS SSE 22/07/2020 0 € 479,31 € 0,00 € 479,31
124 Tussendoortjes KOS Colruyt 23/07/2020 0 € 124,52 € 0,00 € 124,52
125 Jobstudenten KOO Agilitas 28/07/2020 0 € 2 503,72 € 0,00 € 2 503,72
126 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 29/07/2020 0 € 42,39 € 0,00 € 42,39
127 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 29/07/2020 0 € 286,14 € 0,00 € 286,14
128 Tussendoortjes KOS Colruyt 30/07/2020 0 € 60,17 € 0,00 € 60,17
129 Jobstudenten KOO Agilitas 30/07/2020 0 € 2 630,49 € 0,00 € 2 630,49
130 Transfert werkingsmiddelen Spaarrekening 3/08/2020 0 € 30 000,00
131 Lonen juli KOPL 3/08/2020 0 € 9 470,94 € 0,00 € 9 470,94
132 Bankkosten CAF VDK 1/08/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
133 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 5/08/2020 0 € 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00
134 Tussendoortjes KOS Lidl 7/08/2020 0 € 106,77 € 0,00 € 106,77
135 Ijsjes KOS Lidl 7/08/2020 0 € 3,58 € 0,00 € 3,58
136 Kosten boekhoudkantoor CAF Boekhoudingskantoor Claeys 10/08/2020 0 € 2 495,63 € 0,00 € 2 495,63
137 Neerlegging NBB CAS Boekhoudingskantoor Claeys 10/08/2020 0 € 54,50 € 0,00 € 54,50
138 Personeelskost noodopvang NOOD De Wegwijzer 10/08/2020 0 € 477,50 € 0,00 € 477,50
139 Patronale bijdragen KOPS SSE 10/08/2020 0 € 367,55 € 0,00 € 367,55
140 Personeelskost noodopvang NOOD De Wegwijzer 10/08/2020 0 € 447,50 € 0,00 € 447,50
141 Personeelskost noodopvang NOOD De Wegwijzer 10/08/2020 0 € 380,00 € 0,00 € 380,00
142 Patronale bijdragen KOPS SSE 10/08/2020 0 € 227,66 € 0,00 € 227,66
143 GSM-gebruik CAI Proximus 10/08/2020 0 € 76,23 € 0,00 € 76,23
144 Premie hospitalisatieverzekering KOPE KBC Insurance 10/08/2020 0 € 1 117,80 € 0,00 € 1 117,80
145 Jobstudenten KOO Agilitas 11/08/2020 0 € 1 930,71 € 0,00 € 1 930,71
146 Transfert spaarrekening - MTC KOPE CV BKI - Monizze 11/08/2020 0 € 616,24 € 0,00 € 616,24
147 Tussendoortjes KOS Lidl 14/08/2020 0 € 85,80 € 0,00 € 85,80
148 Springkastelen KOAc Feestartikelen Bostoen 18/08/2020 0 € 292,80 € 0,00 € 292,80
149 Jobstudenten KOO Agilitas 18/08/2020 0 € 2 160,67 € 0,00 € 2 160,67
150 Werkingstoelage kwartaal 2 - saldo KOIT Gemeente Ingelmunster 19/08/2020 0 € 21 000,00
151 Tussendoortjes KOS Colruyt 20/08/2020 0 € 144,01 € 0,00 € 144,01
152 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 27/08/2020 0 € 328,53 € 0,00 € 328,53
153 Tussendoortjes KOS Lidl 27/08/2020 0 € 5,77 € 0,00 € 5,77
154 Gewaarborgd maandloon KOI KBC Insurance 27/08/2020 0 € 95,88
155 Ijsjes KOS AD Delhaize 27/08/2020 0 € 23,35 € 0,00 € 23,35
156 Jobstudenten KOO Agilitas 28/08/2020 0 € 2 397,98 € 0,00 € 2 397,98
157 Jobstudenten KOO Agilitas 28/08/2020 0 € 3 940,34 € 0,00 € 3 940,34
158 Lonen augustus KOPL 1/09/2020 0 € 9 010,18 € 0,00 € 9 010,18
159 Bankkosten CAF VDK 1/09/2020 0 € 2,00 € 0,00 € 2,00
160 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 4/09/2020 0 € 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00
161 Patronale bijdrage KOPS SSE 4/09/2020 0 € 453,80 € 0,00 € 453,80
162 Patronale bijdrage voorschot SSE 4/09/2020 0 € 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00
163 Patronale bijdrage KOPS SSE 4/09/2020 0 € 23,98 € 0,00 € 23,98
164 Maaltijdcheques KOPE Monizze 4/09/2020 0 € 625,63 € 0,00 € 625,63
165 GSM-gebruik CAI Proximus 4/09/2020 0 € 76,23 € 0,00 € 76,23
166 Jobstudenten KOO Agilitas 8/09/2020 0 € 3 224,24 € 0,00 € 3 224,24
167 Terugbetaling verkeerde storting SSE 8/09/2020 0 € 2 500,00
168 Personeelskost noodopvang NOOD OLV School 14/09/2020 0 € 833,04 € 0,00 € 833,04
169 Knutselmateriaal KOMa Action 15/09/2020 0 € 15,37 € 0,00 € 15,37
170 Tussendoortjes KOS Colruyt 17/09/2020 0 € 97,01 € 0,00 € 97,01
171 Knutselmateriaal KOMa Supra Bazar 27/09/2020 0 € 52,27 € 0,00 € 52,27
172 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 28/09/2020 0 € 33,57 € 0,00 € 33,57
173 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 28/09/2020 0 € 328,53 € 0,00 € 328,53
174 Jobstudenten KOO Agilitas 28/09/2020 0 € 4 136,61 € 0,00 € 4 136,61
175 Transfert werkingsmiddelen Spaarrekening 2/10/2020 0 € 30 000,00
176 GSM-gebruik CAI Proximus 2/10/2020 0 € 76,23 € 0,00 € 76,23
177 Rode Kruis-opleiding KOPV Rode Kruis Vlaanderen 2/10/2020 0 € 480,00 € 0,00 € 480,00
178 Maaltijdcheques KOPE Monizze 2/10/2020 0 € 819,23 € 0,00 € 819,23
179 Lonen september KOPL 2/10/2020 0 € 9 418,78 € 0,00 € 9 418,78
180 Bankkosten CAF VDK 4/10/2020 0 € 2,50 € 0,00 € 2,50
181 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 5/10/2020 0 € 2 100,00 € 0,00 € 2 100,00
182 Speelgoed KOMa Action 6/10/2020 0 € 14,95 € 0,00 € 14,95
183 Tussendoortjes KOS Lidl 12/10/2020 0 € 7,87 € 0,00 € 7,87
184 Noodmaaltijden KOS Brood en banket Ingelmunster 13/10/2020 0 € 46,90 € 0,00 € 46,90
185 Knutselmateriaal KOMa Ava 14/10/2020 0 € 16,32 € 0,00 € 16,32
186 Patronale bijdrage I KOPS SSE 14/10/2020 0 € 48,00 € 0,00 € 48,00
187 Patronale bijdrage II KOPS SSE 14/10/2020 0 € 509,40 € 0,00 € 509,40
188 Noodmaaltijden KOS Anne Mie Verschelde 14/10/2020 0 € 10,52 € 0,00 € 10,52
189 Vennootschapsbijdrage CB Acerta 14/10/2020 0 € 347,50 € 0,00 € 347,50
190 Huur springkastelen KOAc Springkastelen 14/10/2020 0 € 135,00 € 0,00 € 135,00
191 Materiaal KOMa Multi Bazar 16/10/2020 0 € 12,50 € 0,00 € 12,50
192 Relatiegeschenk Sophie CR Evelien Van Dierendonck 16/10/2020 0 € 41,40 € 0,00 € 41,40
193 Tussendoortjes KOS AD Delhaize 21/10/2020 0 € 14,53 € 0,00 € 14,53
194 Patronale bijdrage I KOPS SSE 21/10/2020 0 € 65,09 € 0,00 € 65,09
195 Patronale bijdrage II KOPS SSE 21/10/2020 0 € 70,18 € 0,00 € 70,18
196 Tussendoortjes KOS Colruyt 29/10/2020 0 € 211,49 € 0,00 € 211,49
197 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 29/10/2020 0 € 362,10 € 0,00 € 362,10
198 Steekwagentje KOMa Bol.com 29/10/2020 0 € 79,90 € 0,00 € 79,90
199 Lonen oktober KOPL 2/11/2020 0 € 9 466,65 € 0,00 € 9 466,65
200 Bankkosten CAF VDK 4/11/2020 0 € 2,50 € 0,00 € 2,50
201 Patronale bijdrage 1 KOPS SSE 6/11/2020 0 € 421,26 € 0,00 € 421,26
202 Patronale bijdrage 2 KOPS SSE 6/11/2020 0 € 166,43 € 0,00 € 166,43
203 Patronale bijdrage 3 KOPS SSE 6/11/2020 0 € 552,67 € 0,00 € 552,67
204 GSM-gebruik CAI Proximus 6/11/2020 0 € 80,23 € 0,00 € 80,23
205 Maaltijden september KOM Esthio 6/11/2020 0 € 344,03 € 0,00 € 344,03
206 Gemeentebelasting CB Gemeente Ingelmunster 6/11/2020 0 € 120,00 € 0,00 € 120,00
207 Aansprakelijkheidsverzekering CAV KBC Insurance 6/11/2020 0 € 395,00 € 0,00 € 395,00
208 Werkingstoelage kwartaal 3 KOIT Gemeente Ingelmunster 10/11/2020 0 € 64 000,00
209 Tussendoortjes KOS Lidl 10/11/2020 0 € 30,97 € 0,00 € 30,97
210 Maaltijdcheques KOPE Monizze 16/11/2020 0 € 688,48 € 0,00 € 688,48
211 Maaltijden oktober KOM Esthio 20/11/2020 0 € 283,33 € 0,00 € 283,33
212 Hospitalisatieverzekering KOPE KBC Insurance 20/11/2020 0 € 106,47 € 0,00 € 106,47
213 Speelgoed KOMa Bol.com 23/11/2020 0 € 594,45 € 0,00 € 594,45
214 Jobstudenten KOO Agilitas 24/11/2020 0 € 2 055,58 € 0,00 € 2 055,58
215 Tussendoortjes KOS Lidl 24/11/2020 0 € 9,73 € 0,00 € 9,73
216 Personeelskost noodopvang NOODI Gemeente Ingelmunster 25/11/2020 0 € 4 539,74
217 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 26/11/2020 0 € 362,10 € 0,00 € 362,10
218 Tussendoortjes KOS Colruyt 27/11/2020 0 € 27,19 € 0,00 € 27,19
219 Jobstudenten KOO Agilitas 30/11/2020 0 € 1 705,59 € 0,00 € 1 705,59
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220 GSM-gebruik CAI Proximus 3/12/2020 0 € 76,23 € 0,00 € 76,23
221 Maaltijdcheques KOPE Monizze 3/12/2020 0 € 460,24 € 0,00 € 460,24
222 Lonen november KOPL 3/12/2020 0 € 8 938,52 € 0,00 € 8 938,52
223 Bankkosten CAF VDK 3/12/2020 0 € 2,50 € 0,00 € 2,50
224 Materiaal KOMa Action 11/12/2020 0 € 5,96 € 0,00 € 5,96
225 Patronale bijdrage 1 KOPS SSE 11/12/2020 0 € 39,49 € 0,00 € 39,49
226 Patronale bijdrage 2 KOPS SSE 11/12/2020 0 € 455,38 € 0,00 € 455,38
227 Patronale bijdrage 3 KOPS SSE 11/12/2020 0 € 162,02 € 0,00 € 162,02
228 Patronale bijdrage 4 KOPS SSE 11/12/2020 0 € 2 300,00 € 0,00 € 2 300,00
229 Maaltijden november KOM Esthio 14/12/2020 0 € 712,42 € 0,00 € 712,42
230 Onderhoud website CAI WITTER 14/12/2020 0 € 349,69 € 0,00 € 349,69
231 Provinciebelasting CB Provincie West-Vlaanderen 14/12/2020 0 € 109,00 € 0,00 € 109,00
233 Jobstudenten KOO Agilitas 15/12/2020 0 € 430,72 € 0,00 € 430,72
234 Knutselmateriaal KOMa Multi Bazar 16/12/2020 0 € 34,43 € 0,00 € 34,43
235 Knutselmateriaal KOMa Action 17/12/2020 0 € 45,93 € 0,00 € 45,93
236 Tussendoortjes KOS Colruyt 18/12/2020 0 € 256,02 € 0,00 € 256,02
237 Jobstudenten KOO Agilitas 22/12/2020 0 € 208,02 € 0,00 € 208,02
238 Jobstudenten KOO Agilitas 22/12/2020 0 € 118,69 € 0,00 € 118,69
239 Tussendoortjes KOS Lidl 24/12/2020 0 € 35,33 € 0,00 € 35,33
240 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 29/12/2020 0 € 362,10 € 0,00 € 362,10
241 Jobstudenten 1 KOO Agilitas 29/12/2020 0 € 118,69 € 0,00 € 118,69
242 Jobstudenten 2 KOO Agilitas 29/12/2020 0 € 534,74 € 0,00 € 534,74
243 Tussendoortjes KOS AD Delhaize 31/12/2020 0 € 10,81 € 0,00 € 10,81
244 Maaltijdcheques KOPE Monizze 31/12/2020 0 € 585,23 € 0,00 € 585,23
245 Bankkosten CAF VDK 1/01/2021 0 € 2,50 € 0,00 € 2,50
246 Lonen december KOPL 4/01/2021 0 € 9 689,97 € 0,00 € 9 689,97
247 Patronale bijdrage voorschot KOPS SSE 5/01/2021 0 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00
248 Arbeidsongevallenverzekering KOPVe KBC Insurance 7/01/2021 0 € 1 225,27 € 0,00 € 1 225,27
249 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 7/01/2021 0 € 104,00 € 0,00 € 104,00
250 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 7/01/2021 0 € 38,00 € 0,00 € 38,00
251 Patronale bijdrage 1 KOPS SSE 7/01/2021 0 € 536,25 € 0,00 € 536,25
252 Patronale bijdrage 2 KOPS SSE 7/01/2021 0 € 660,16 € 0,00 € 660,16
253 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 7/01/2021 0 € 174,00 € 0,00 € 174,00
254 Busvervoer KOT VZW O&O afdeling OLV 7/01/2021 0 € 56,00 € 0,00 € 56,00
255 Jobstudenten 1 KOO Agilitas 12/01/2021 0 € 1 304,51 € 0,00 € 1 304,51
256 Eindejaarstoelage KOPL 12/01/2021 0 € 763,72 € 0,00 € 763,72
257 GSM-gebruik CAI Proximus 16/01/2021 0 € 76,23 € 0,00 € 76,23
258 Materiaal KOMa Action 18/01/2021 0 € 26,38 € 0,00 € 26,38
259 Jobstudenten 2 KOO Agilitas 19/01/2021 0 € 745,01 € 0,00 € 745,01
260 Maaltijden december KOM Esthio 20/01/2021 0 € 666,41 € 0,00 € 666,41
261 Patronale bijdrage 3 KOPS SSE 20/01/2021 0 € 228,69 € 0,00 € 228,69
262 Patronale bijdrage 4 KOPS SSE 20/01/2021 0 € 71,63 € 0,00 € 71,63
263 Patronale bijdrage 5 KOPS SSE 20/01/2021 0 € 2 312,16 € 0,00 € 2 312,16
264 Knutselmateriaal KOMa Supra Bazar 20/01/2021 0 € 20,94 € 0,00 € 20,94
265 Jobstudenten 3 KOO Agilitas 26/01/2021 0 € 423,48 € 0,00 € 423,48
266 Werkingstoelage kwartaal 4 KOIT Gemeente Ingelmunster 27/01/2021 0 € 59 000,00
227 Tussendoortjes KOS Aldi 27/01/2021 0 € 7,74 € 0,00 € 7,74
228 Pensioenverzekering KOPE KBC Insurance 28/01/2021 0 € 362,10 € 0,00 € 362,10
229 Parkeerkosten CR Ronse Dominik 29/01/2021 0 € 2,25 € 0,00 € 2,25
230 GSM-gebruik CAI Proximus 29/01/2021 0 € 76,23 € 0,00 € 76,23
231 Nieuwjaarsattentie CR Gemeente Ingelmunster 29/01/2021 0 € 494,76 € 0,00 € 494,76
232 Transfert spaarrekening Spaarrekening 29/01/2021 0 € 89 898,96 € 0,00 € 89 898,96

totalen € 410 203,00 € 404 408,43 € 0,00 € 404 408,43

saldo € 5 794,57
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Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster
SPAARBOEK VDK inkomsten uitgaven

2020
NR. OMSCHRIJVING Aard Begunstigde/Schuldenaar datum CREDIT DEBET

0 Beginsaldo 1/feb/20 € 45 003,01
1 Overdracht werkingsmiddelen cv BKI 27/jun/20 € 84 000,00
2 Getrouwheidspremie cv BKI 1/jul/20 € 35,00
3 Roerende voorheffing Belastingen 1/jul/20 € 5,25
4 Overdracht werkingsmiddelen cv BKI 1/jul/20 € 30 000,00
5 Overdracht werkingsmiddelen cv BKI 3/aug/20 € 30 000,00
6 Verkeerde storting Monizze 3/aug/20 € 616,24
7 Vereffenen verkeerde storting cv BKI 12/aug/20 € 616,24
8 Overdracht werkingsmiddelen cv BKI 2/okt/20 € 30 000,00
9 Getrouwheidspremie cv BKI 1/okt/20 € 10,00

10 Roerende voorheffing Belastingen 1/okt/20 € 1,50
11 Getrouwheidspremie cv BKI 1/jan/21 € 5,32
12 Roerende voorheffing Belastingen 1/jan/21 € 0,80
13 Overdracht COCON cv BKI 29/jan/21 € 89 898,96
14
15
16
17
18
19
20

totalen € 219 568,53 € 90 623,79

saldo € 128 944,74
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 20/28 2.328,54VASTE ACTIVA 3.227,74

 22/27 2.328,54Materiële vaste activa (toel. I; B) 3.227,74III.

 23 2.328,54B.   Installaties; machines en uitrusting 3.227,74

Apple IPad 369,00230400 369,00
Afschr Apple Ipad (369,00)230409 (245,98)
Bakfiets 3.880,90230500 3.880,90
Afschr bakfiets (1.552,36)230509 (776,18)

 29/58 136.711,62VLOTTENDE ACTIVA 124.119,86

 40/41 75,00Vorderingen op ten hoogste één jaarVII.

 41 75,00B. Overige vorderingen

BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN 75,00418000

 54/58 134.740,71Liquide middelen 68.679,55IX.

VDK zichtrekening 5.794,57550060 23.675,14
VDK Spaarrekening 128.944,74550070 45.003,01
KASSA'S - CONTANTEN 1,40570000 1,40

 490/1 1.895,91Overlopende rekeningen 55.440,31X.

OVER TE DRAGEN KOSTEN 1.895,91490000 2.440,31
VERKREGEN OPBRENGSTEN491000 53.000,00

Totaal der activa 139.040,16 127.347,60
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 10/15 5.358,09EIGEN VERMOGEN (12.129,26)

 10 10.700,00Kapitaal  (toel.  III) 10.800,00I.

 100 23.100,00A.  Geplaatst kapitaal 23.200,00

GEPLAATST KAPITAAL 23.100,00100000 23.200,00

 101 (12.400,00)B.  Niet-opgevraagd kapitaal  (-) (12.400,00)

NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL (-) (12.400,00)101000 (12.400,00)

 141 (22.929,26)      Overgedragen verlies (-) (22.929,26)
OVERDRAGEN VERLIES (-) (22.929,26)141000 (22.929,26)

 149 17.587,35     Saldo 6 en 7
OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT 17.587,35*** 149999

 17/49 133.682,07SCHULDEN 139.476,86

 17 2.637,00Schulden op meer dan één jaar  (toel.  V) 3.516,00VIII.

 170/4 2.637,00A.  Financiële schulden 3.516,00

 174 2.637,002.  Overige leningen 3.516,00

Lening gemeente Ingelmunster 8790 € 2.637,00174100 3.516,00

 42/48 117.773,51Schulden op ten hoogste één jaar  (toel.  V) 126.669,96IX.

 42 879,00A.  Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 879,00

Lening gemeente 8.790 € 879,00424200 879,00

 44C.  Handelsschulden 7.803,25

 440/41.  Leveranciers 7.803,25

LEVERANCIERS440000 7.803,25

 47/48 116.894,51F. Overige schulden 117.987,71

Opleidingsfonds 116.894,51480100 117.987,71

 492/3 13.271,56Overlopende rekeningen 9.290,90X.
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TOE TE REKENEN KOSTEN 13.271,56492000 9.290,90

Totaal der passiva 139.040,16 127.347,60
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RESULTATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

 71/74 243.635,62Andere bedrijfsopbrengsten 199.350,00
Subsidies 243.539,74740010 199.350,00
Gewaarborgd maandloon 95,88740090

 60/61Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve
Diensten en diverse goederen                    } vermeldingen

 61 (65.220,79) Diensten en diverse goederen (46.739,17)
Gsm (888,76)610100 (959,43)
Huur materiaal (352,80)611300 (659,84)
Aankoop fruit (286,23)612100 (298,72)
Aankopen tussendoortjes (1.613,28)612110 (1.592,14)
Maaltijden (3.331,46)612120 (9.511,52)
Benodigdheden (825,40)612150 (206,60)
Busvervoer (590,00)612200 (1.371,90)
Bureelkosten (3.300,88)612300 (843,12)
Inrichtingskosten (20,00)612310
Aankopen knutselmateriaal/activiteiten (769,93)612350 (955,16)
Onkosten buitenspeeldag612400 (69,00)
Beroepskledij612470 (1.697,68)
Opleiding (690,00)612500 (65,00)
Lidgelden (410,00)612600 (410,00)
Representatie (563,00)612700 (1.161,54)
Relatiegeschenken (536,16)612710 (152,08)
Kosten van onthaal612750 (333,66)
Provinciebelasting (109,00)612800 (107,00)
Vennootschapsbijdrage (347,50)612900 (347,50)
Neerleggingskosten (54,50)612950 (54,20)
Ereloon boekhouding (2.495,63)613200 (1.815,00)
Gemeentebelasting (120,00)613700 (120,00)
BA (807,11)614200 (772,37)
Bedrijfspolis personeel (1.221,27)614300 (1.109,85)
Collectieve polis gezondheidszorg (1.145,53)614400 (885,91)
Team Benefit Plan (3.891,38)614500 (3.273,34)
Parkeerkosten (2,25)615100
UITZENDKRACHTEN PERSONEN (38.710,68)617000 (17.966,61)
Externe opvang (2.138,04)617500

 70/61 178.414,83 A.B.       Brutomarge (positief saldo) 152.610,83
 61/70               Brutomarge (negatief saldo)  (-)

 62 (159.919,33)C.  Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen  (toel.  VI; 2)  (-) (169.752,17)
BEZOLDIGINGEN BEDIENDEN (113.595,16)620200 (118.987,47)
RSZ WN (8.585,03)623100 (11.443,68)
RSZ WG (17.884,73)623200 (16.754,09)
BV (4.802,88)623300 (6.857,39)
Beheerskosten (5.410,85)623400 (5.135,32)
Preventie op het werk (1.033,06)623700 (889,50)
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Administratiekosten maaltijdcheques (756,12)623800 (850,72)
Maaltijdcheques personeel (6.883,50)623810 (6.656,00)
Easy HR (968,00)623820
Outplacement623850 (2.178,00)

 630 (899,20)D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op 
     immateriële en materiële vaste activa    (-)

(899,17)

AFSCHRIJVINGEN OP MATER. VASTE ACTIVA (899,20)630200 (899,17)

 70/64 17.596,30{   Bedrijfswinst (+)

 64/70{   Bedrijfsverlies    (-) (18.040,51)
 75 50,32II. Financiële opbrengsten

BANKINTRESTEN 50,32750000
 65 (51,72)    Financiële kosten (-) (10,49)

BANKKOSTEN (51,72)650000 (10,49)
 70/65 17.594,90{   Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting   (+)

 65/70{   Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-) (18.051,00)
 70/66 17.594,90{   Winst van het boekjaar vóór belasting (+)

 66/70{   Verlies van het boekjaar vóór belasting    (-) (18.051,00)
 67/77 (7,55)IV. Belastingen op het resultaat  (-) (+) (0,53)

ROERENDE VOORHEFFING (7,55)670010 (0,53)
 70/67 17.587,35{   Winst van het boekjaar  (+)

 67/70{   Verlies van het boekjaar (-) (18.051,53)
 70/68 17.587,35{   Te bestemmen winst van het boekjaar   (+)

 68/70{   Te verwerken verlies van het boekjaar  (-) (18.051,53)
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RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

 70/69 17.587,35A.  {  Te bestemmen winstsaldo
 69/70    {  Te verwerken verliessaldo (-) (22.929,26)
 70/68 17.587,351.  Te bestemmen winst van het boekjaar

 68/70     Te verwerken verlies van het boekjaar  (-) (18.051,53)
 690     Overgedragen verlies van het vorige boekjaar  (-) (4.877,73)

OVERDRAGEN VERLIES VAN VORIGE BOEKJAAR690000 (4.877,73)

 793     2.  Over te dragen verlies 22.929,26
OVER TE DRAGEN VERLIES793000 22.929,26
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Rekeningen buiten balans
149999   - OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT 17.587,35
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Samenwerkingsovereenkomst 

Tussen: 

Enerzijds 

Stapp.in België BV, Vossekotstraat 79, 9100 Sint-Niklaas 

hierna genoemd Stapp.in België 

En anderzijds 

De gemeente Ingelmunster 

Vertegenwoordigd door  

hierna genoemd de Gemeente 

Wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1: Voorwerp en kader van de overeenkomst 

Deze overeenkomst bepaalt de afspraken tussen Stapp.in België en de GEMEENTE met betrekking tot 
het aanbieden van georganiseerd autodelen. Daarvoor wordt een dienstwagen van de GEMEENTE 
uitgerust met deeltechnologie van Stapp.in België. Burgers die lid zijn van het systeem kunnen tegen 
vergoeding deze wagen gebruiken wanneer hij/zij die nodig heeft. Ook de dienstverplaatsingen van 
de GEMEENTE zullen via het reserveringsplatform verlopen. De kosten voor de burgers zijn 
afhankelijk van het gebruik in uur en kilometers. Het gereserveerde venster en de gereden 
kilometers worden aangerekend en bij overschrijding hiervan wordt ook de extra tijd in minuten 
verrekend. De GEMEENTE geeft haar eigen medewerkers onbeperkt, zakelijk rijtegoed waarmee ze 
hun dienstverplaatsingen kunnen afwerken. Indien de medewerkers van De GEMEENTE privé wensen 
te rijden, kunnen ze privé rijtegoed aankopen via de app.  

Autodelen met vast basisstation levert een bijdrage tot het beheersen van de automobiliteit door: 

a) Het terugdringen van het aantal geparkeerde wagens 
b) Bewuster omgaan met autogebruik 
c) Introductie van elektrisch autorijden 
d) Stimuleert gebruik van alternatieve vervoermiddelen 

De bedoeling is om het concept deelauto en een elektrische auto als een kwaliteitsvol alternatief aan 
te bieden voor de eigen wagen via een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem. 

Artikel 2 Verbintenissen van Stapp.in België 

Stapp.in België stelt er zich borg voor om een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening 
aan te bieden waardoor de inwoners en medewerkers van de GEMEENTE kunnen 
vertrouwen op een degelijk, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk autodeel systeem 
Stapp.in België zal maandelijks het gebruik van de deelauto rapporteren en op die basis de 
verrekening naar de GEMEENTE uitvoeren 
Stapp.in België zal de GEMEENTE ondersteunen in de communicatie en 
informatieverstrekking naar zijn burgers en gemeentesmedewerkers. 
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Artikel 3 Verbintenissen van de GEMEENTE 

De GEMEENTE stelt zijn dienstwagen, Hyundai Ionic, 24u op 24u 7d op 7 beschikbaar. De 
GEMEENTE zorgt voor de technische staat en de netheid van de wagen. De Gemeente stelt 
een laadpas en laadpaal ter beschikking. 
De GEMEENTE zal het project communicatief ondersteunen in eigen publicaties, website, 
loketten. 
De GEMEENTE is bereid een ambtenaar of dienst aan te stellen als lokale contactpersoon die 
ook zal instaan voor het geven van infosessies aan nieuwe klanten en medewerkers in 
samenwerking met Stapp.in België 
Met de contactpersoon of dienst van de GEMEENTE wordt per jaar een overlegmoment 
voorzien om het afgelopen jaar te evalueren en de samenwerking voor het komende jaar te 
bekijken. 
De GEMEENTE stelt de deelwagen voor een minimumperiode van twee jaar beschikbaar en 
daarna jaarlijks verlengbaar met een jaar met opzegtermijn van minstens twee maanden.  

Artikel 4 Vergoeding en betalingsmodaliteiten 

Er is een platformkost van 110€ per maand vermeerderd met 40€ per aangesloten 
deelwagen. 
Er is een afdracht van 0.5€ excl.BTW op elk gereserveerd/gereden uur. 
Gereserveerd/gereden uur is de oorspronkelijk gereserveerde duur plus de eventuele tijd in 
minuten waarmee deze reservatie werd overschreden. 
De normale gebruiksprijs van de deelwagen voor het publiek bedraagt 6€/uur en 0.30€/km 
BTW incl. Via aankoop van bundels is er tot 20% korting. Het gebruik van de burgers wordt 
aan de GEMEENTE teruggestort minus de afdrachten aan Stapp.in België.  
De verrekening zal gebeuren elke eerste week van de maand volgend op de maand waar de 
deelauto reservaties werden gestart.  
De GEMEENTE krijgt maandelijks een overzicht van alle reservaties met de betreffende 
deelwagen.  
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Huishoudelijk reglement 
 

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het lokaal overlegplatform fietsbeleid (LOF) en ter 
bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Artikel 1: Doelstelling 

Het huishoudelijk regelement bepaalt de wijze waarop het LOF zijn bevoegdheden uitoefent 
overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2020 houdende de goedkeuring 
van de oprichting van een lokaal overlegplatform voor fietsbeleid.  

Het LOF is een adviesraad waarin politici, gemeentediensten, lokale politie, scholen, verenigingen, 
bedrijven en geëngageerde burgers samen rond de tafel worden gebracht om het fietsbeleid mee 
voor te bereiden, vorm te geven en te promoten.  

De leden van het LOF brengen het fietsen op een positieve manier naar buiten met het oog op het 
verruimen van het draagvlak bij de bevolking.  

 

Artikel 2: Samenstelling 

Het LOF bestaat uit:  

- Voorzitter: schepen mobiliteit; 
- Secretaris: mobiliteitsambtenaar; 
- Directeur Ruimte; 
- Lokale politie: één vertegenwoordiger; 
- Politieke fracties: 3 vertegenwoordigers; 
- Participatieraden: 3 vertegenwoordigers; 
- Scholen en oudercomités: één vertegenwoordiger; 
- Gemotiveerde burgers: 17 vertegenwoordigers; 

 

Artikel 3: Vergaderingen 

1. Wijze van oproepen 
 
Het LOF vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De uitnodiging vermeldt de datum, de 
plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering en bevat het verslag van de vorige 
vergadering indien dit nog niet eerder werd toegestuurd. 
De uitnodigingen worden via mail verstuurd door de secretaris. 
 
In geval van afwezigheid wordt verwittigd via mail naar mobiliteit@ingelmunster.be. 
 
De leden die drie maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven, kunnen als 
ontslagnemend beschouwd worden.  
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Het LOF vergadert minimaal drie keer per jaar.  
 

2. Agenda 
 
De voorzitter en de secretaris bereiden de vergaderingen voor en stellen de agenda vast. 
 
Minstens 7 kalenderdagen vooraf wordt de agenda aan alle leden bekendgemaakt. 
 
Elk lid van het LOF kan ten laatste 3 kalenderdagen voor de vergadering agendapunten 
toevoegen via mail aan mobiliteit@ingelmunster.be. Deze agendapunten zullen toegevoegd 
worden aan de agenda en via mail overgemaakt worden aan de andere leden. 
 
Samen met de agenda worden de nodige documenten overgemaakt of digitaal ter 
beschikking gesteld.  
 
Van elk lid van het LOF wordt verondersteld dat hij/zij voorafgaand aan de vergadering 
kennis heeft genomen van de stukken.  
 

3. De vergadering 
 
De vergadering verloopt niet openbaar. 
 
De vergaderingen van het LOF hebben plaats in de lokalen ter beschikking gesteld door het 
gemeentebestuur. 
 
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het LOF.  
De voorzitter leidt de vergadering zodat de inbreng van alle leden gegarandeerd is en zonder 
dat het doel van de vergadering in het gedrang komt. 
 
Het LOF kan voor de behandeling van een agendapunt de nodige instanties en personen 
uitnodigen voor een toelichting. Deze personen nemen evenwel niet deel aan het overleg.  
 
De vergaderingen hebben plaats na de gewone kantooruren.  
 

4. Geldigheid van de vergadering 

    Om geldig te vergaderen is geen quorum vereist. 

 

5. Beraadslaging en stemming 
 
Bij adviezen wordt gestreefd naar unanimiteit. Indien geen unanimiteit wordt bereikt, 
moeten de gemotiveerde minderheidsstandpunten bij de beslissing of het advies worden 
gevoegd. De gemotiveerde adviezen worden, eventueel aangevuld met de ondertekende 
minderheidsstandpunten, opgenomen in het vergaderverslag dat door de secretaris wordt 
opgemaakt en door de voorzitter en secretaris wordt getekend. 
 

6. Verslagen en adviezen 
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Het verslag van het LOF wordt opgesteld door de secretaris van het LOF en wordt binnen de 
30 dagen naar alle leden gemaild. 
Indien binnen een periode van 10 kalenderdagen na ontvangst geen schriftelijke 
opmerkingen via mail naar mobiliteit@ingelmunster.be worden overgemaakt, wordt het 
verslag verondersteld te zijn goedgekeurd.  
Het verslag is openbaar. 
 

7. Wisselwerking LOF en college van burgemeester en schepenen 

Dossiers met betrekking tot mobiliteit worden op initiatief van het college van burgemeester 
en schepenen voorgelegd aan het LOF. 

De vragen, adviezen en/of verslagen van het LOF worden steeds ter kennis gebracht van het 
college van burgemeester en schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt tegen het volgende overleg van het LOF 
een antwoord of motivatie met betrekking tot de uitgebrachte vragen of adviezen. 

 
Artikel 4: Werkingsmiddelen  

Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige werkingsmiddelen voor het LOF. 

 

Artikel 5: Deontologie 

Alle leden van het LOF en alle aanwezigen op de vergaderingen hebben de plicht tot discretie. De 
voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen het LOF naar buiten toe. 

 

Artikel 6: Duur van het mandaat 

Het mandaat in het LOF loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de 
gemeenteraad maar blijft geldig tot het LOF effectief vernieuwd is. 

Ten laatste binnen de zes maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt een nieuw LOF 
samengesteld.  

Het mandaat neemt een einde door: 

- persoonlijk ontslag uit het LOF; 
- het ontslag uit de afvaardigende organisatie; 
- intrekking van het mandaat door de afvaardigende organisatie; 
- bij 3 afwezigheden zonder kennisgeving; 

 

Artikel 7: Wijziging huishoudelijk reglement 

Het LOF kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het voorstel op de agenda staat. 
Elke wijziging van het huishoudelijk reglement treedt in voege van zodra het door de gemeenteraad 
is vastgesteld. 
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OVEREENKOMST 
 
 
TUSSEN:  Fluvius System Operator cv | Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle | 

www.fluvius.be | Fluvius is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van de 
netbedrijven Eandis en Infrax | T 078 35 30 20  | BTW BE 0477 445 084 | RPR 
Gent, afdeling Gent | IBAN BE17 0910 1713 9121, en hierbij 
vertegenwoordigd door de heer Frank Vanbrabant, CEO Fluvius en de heer 
Jean Pierre Hollevoet, Directeur Netbeheer en hierna genoemd Fluvius. 

 
 
EN:   Het gemeentebestuur van de gemeente Ingelmunster 

vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreedt de heer Kurt Windels, burgemeester, en de heerIR. Dominik 
Ronse, Algemeen Directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad / het College van Burgemeester en Schepenen van 
<<………………>> en hierna genoemd “de gemeente Ingelmunster”. 

 

Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2016. 

Overwegende dat Fluvius System Operator optreedt als werkmaatschappij in naam en voor 
rekening van o.a. Fluvius West op wiens naam de zakelijke rechten aangaande de 
gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden gevestigd, 
 
Aangezien Fluvius de volgende werken wenst uit te voeren: 
Rioleringswerken in de Vlasbloemstraat - netuitbreiding 

Aangezien de gemeente Ingelmunster de volgende werken wenst uit te voeren: 
Wegeniswerken in de Vlasbloemstraat - netuitbreiding 

 

Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Fluvius West.  
 
Aangezien de gemeente Ingelmunster heeft beslist voor deze werken geen beroep wenst te 
doen op toelage in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 
met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan 
prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met 
inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, 
gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
latere wijzigingen. 

Bij eventuele opname van het project op het subsidiëringsprogramma en voorzover de 
procedure van dit besluit dit toelaat, kan het door de gemeente Ingelmunster 
onderschreven engagement worden herroepen. In voorkomend geval komt Hoofdstuk 2 van 
deze samenwerkingsovereenkomst te vervallen. 

Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de 
verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd.  
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WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

ARTIKEL 1. 

Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de 
hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en Fluvius aan te duiden 
om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde 
opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. 

 

HOOFDSTUK 1  
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de gemeente/stad buiten de sleuf- 
en werkbreedte van de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren 
en/of een meerwaarde wenst te creëren.) 
 
ARTIKEL 2. 

Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur voor de hierna volgende opdrachten van diensten de gunningprocedure uit, maakt 
het gunningverslag op en wijst de opdracht toe.  

Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de gunning 
van de opdrachten van diensten van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de 
gemeente Ingelmunster heeft ingestemd met het gunningvoorstel en een document heeft 
overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de gunning van haar 
deel van de opdracht en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft 
voorzien. 

In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de maand nadat zij 
hierom werd verzocht. 

§1.Fluvius organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de 
gezamenlijke werken aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe.  

Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. Beide partijen nemen tegenover Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de technische bepalingen 
die zij ter zake in het bestek laten inlassen en voor alle wijzigingen of bijwerken die tijdens 
de uitvoering van de gezamenlijke werken noodzakelijk blijken en verband houden met de 
uitvoering van de werken te hunnen laste. 

De kost van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig 
verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van de 
ramingen of de eindafrekening van de gezamenlijke werken. 
 
§2. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt Fluvius als opdrachtgevend 
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bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–ontwerp aan die tijdens de fase van 
het ontwerp van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator–ontwerp zijn opdracht, samenhangend 
met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat 
hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, 
wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. De dienstverlener aan wie 
de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur contractueel worden verplicht. 

De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van Fluvius als opdrachtgevend bestuur. 

Fluvius ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan (VPG), het aangepaste 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken 
door de veiligheidscoördinator–ontwerp wordt overgemaakt aan alle partijen. 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen 
de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke 
werken. 
 
§3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van 
goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van 27.10.2006, het 
VLAREBO besluit van 01.06.2012 en de codes van goede praktijk van 01.08.2008 stelt Fluvius 
als opdrachtgevend bestuur de bodemsaneringdeskundige aan voor het opstellen van het 
technisch verslag. Fluvius staat als opdrachtgevend bestuur in voor het conform verklaren 
van het technisch verslag.  

Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie 
conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 

De kost van de opdracht van de bodemsaneringdeskundige, het conformverklaren, de extra 
gerelateerde prestaties door het studiebureau, … wordt evenredig verdeeld tussen de 
partijen op basis van het geraamde aandeel grondverzet van elk der partijen in de 
gezamenlijke werken. 
 
§4. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–verwezenlijking aan die tijdens de 
fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht te 
allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de 
werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. Ook de aannemer aan wie 
de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur worden verplicht. 

Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van Fluvius als opdrachtgevend bestuur. 
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Fluvius ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met 
betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan 
alle partijen wordt overgemaakt. 

De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–verwezenlijking wordt evenredig verdeeld 
tussen de partijen op basis van de eindafrekening van elk der partijen in de gezamenlijke 
werken. 
 
§5 TRACIMAT-REGELGEVING (sloopopvolging) 

 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.3.5. Vlarema zal het opdrachtgevend bestuur 
een sloopopvolgingsplan opmaken door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten 
deskundige en conform laten verklaren door een erkende sloopbeheerorganisatie.  

In voorkomend geval zal het opdrachtgevend bestuur hiervoor een aparte overeenkomst 
afsluiten.  

Het opdrachtgevend bestuur voegt het conform verklaarde sloopovolgingsplan toe aan het 
bestek. 

De studiekosten voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan worden verdeeld a rato van 
ieders aandeel in de wegenis, gebaseerd op enerzijds de ontwerpraming van de 
wegeniswerken en anderzijds de forfait wegherstel ten laste van Fluvius.  
 
§6. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die nodig 
zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste. Desgevallend worden de 
vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
ARTIKEL 3. 

De werken ten laste van Fluvius en deze ten laste van de gemeente Ingelmunster worden in 
de, bij het bestek horende, opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en maken het 
voorwerp uit van afzonderlijke, door de aannemer op te stellen, vorderingsstaten. In artikel 
95 van het K.B.14.01.2013 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek, zal 
de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
ARTIKEL 4. 
 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur voor de opdracht van werken de gunningprocedure uit, staat in voor de opening der 
inschrijvingen, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht van werken toe. Aangezien 
de opdracht van werken één ondeelbaar geheel vormt worden de gezamenlijke werken 
toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor de totale opdracht van werken. 

Fluvius als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 
gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente Ingelmunster heeft ingestemd 
met het gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
voorbehoud akkoord gaat met de gunning van het gedeelte der werken te haren laste en dat 
zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
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Desnoods verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente 
Ingelmunster. In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de twee 
maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan, in geval van zware nalatigheid, de 
partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste 
worden gelegd. 
 
ARTIKEL 5. – Borgtocht. 

Als opdrachtgevend bestuur verzoekt Fluvius de aannemer de borgtocht te stellen. Deze 
heeft betrekking op de totaliteit der werken. Fluvius kan als opdrachtgevend bestuur beslag 
leggen op de ganse borgtocht, maar zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele 
van deze partij ten aanzien van wie de aannemer tekort is geschoten en dit in verhouding tot 
de werkelijke kostprijs van de werken. 
 
ARTIKEL 6. – Leiding der werken. 

Als opdrachtgevend bestuur duidt Fluvius de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 
neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle 
werken, wie ze ook ten laste neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal 
van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering 
der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, 
verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor 
te stellen, enz. 

Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de 
belanghebbende partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn 
deze adviezen bindend. 

De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte 
vooruitgang der werken waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, 
ook het financiële aangaande hun verleende adviezen. 
 
ARTIKEL 7. – Toezicht der werken. 

Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun deel 
der werken. 

ARTIKEL 8. 

Indien Fluvius als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van 
de opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van de gemeente Ingelmunster 
noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de 
gemeente Ingelmunster bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
ARTIKEL 9. 

Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur, verbindt de gemeente Ingelmunster zich ertoe om, met betrekking tot de werken te 
haren laste, Fluvius als opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen 
vrijwillig tussen te komen. Fluvius verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten 
behoeve van de gerechtelijke procedure. 
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In geval de aansprakelijkheid van beide partijen bewezen wordt in het kader van een geschil 
en beide partijen gehouden worden de schade aan een derde te vergoeden, zullen de 
partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk van 
der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid op basis van dit aandeel. Ingeval een gerechtelijke procedure opgestart 
wordt tegen één van de partijen, zal de andere partij, op eenvoudig verzoek van de 
eerstgenoemde partij, vrijwillig tussenkomen in het hangende geschil. 
 
ARTIKEL 10. 

De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van Fluvius 
en deels voor rekening van de gemeente Ingelmunster. Alle partijen beschikken over 10 
kalenderdagen om de betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of eventueel te 
verbeteren. In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze alleen in 
voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten of andere schadevergoedingen en zal de 
ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 

§1. Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 

§2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking afzonderlijke 
facturen op.  

§3 Per partij maakt de bodemsaneringdeskundige afzonderlijke facturen op.  

§4 Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op voor de opmaak van het 
sloopopvolgingsplan incl. de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan door een 
erkende sloopbeheerorganisatie. 

§5. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en 
facturen op. De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het 
opdrachtgevend bestuur met kopie aan de leidend ambtenaar. 

Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen en 
kopieën van de vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor 

 het deel ten laste van Fluvius bij Fluvius 
 het deel ten laste van de gemeente Ingelmunster bij de gemeente Ingelmunster 

Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 15 
kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. De al dan 
niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leidend ambtenaar. 

Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde 
betalingsaanvragen en vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel te hunnen laste 
een verzoek tot facturatie.  

Fluvius en de gemeente Ingelmunster zullen instaan voor de betaling van de aannemer 
binnen de termijn voorzien in artikel 95 van het K.B. 14.01.2013 
 
ARTIKEL 11. – Boetes en kortingen wegens minwaarde. 

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 
bepaald aandeel van de opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de 
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betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens 
minwaarde, die niet toewijsbaar zijn aan een bepaald deel van de desbetreffende opdracht, 
worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende partijen verdeeld over 
de partijen. 
 
ARTIKEL 12. – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht. 

Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve 
oplevering verleend voor de gehele aanneming.  

Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering worden 
alle partijen tijdig en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen 
de mogelijkheid wordt geboden tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en 
desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 
hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 
6. 

De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven. De 
processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld en aan alle partijen overgemaakt. 

 

De vrijgave van de borg heeft betrekking op de gehele aanneming. 
 
ARTIKEL 13. – Waarborgperiode. 

Tijdens de waarborgperiode zal de gemeente Ingelmunster aan Fluvius als opdrachtgevend 
bestuur elke eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur 
rapporteren. Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur vervolgens met de aannemer contact 
opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. 

 

HOOFDSTUK 2 

(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing van 
de gemeente/stad geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele 
waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen.) 
 
ARTIKEL 14.  

De gemeente Ingelmunster komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en 
verbetering van openbare riolen a rato van 75 % van de kosten (exclusief BTW) bepaald in 
uitvoering van artikel 1, 5° van het hierboven vernoemde besluit van de Vlaamse regering 
van 1 februari 2002. 
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De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende, opmeting onder een afzonderlijk 
deel vermeld.  
 
ARTIKEL 15. 

Fluvius zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de werken 
slechts betekenen nadat de gemeente Ingelmunster heeft ingestemd met het 
gunningvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
voorbehoud tussenkomt in de kosten verbonden aan de aanleg van de openbare riolering en 
hiervoor de nodige financiële middelen heeft voorzien. 

Desnoods verzoekt Fluvius als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de gemeente 
Ingelmunster. In elk geval zal de gemeente Ingelmunster dit akkoord geven binnen de twee 
maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor 
de vertraging, de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 
 
ARTIKEL 16. 

De gemeente Ingelmunster wordt uitgenodigd op de voorlopige oplevering van de werken. 
Na aanvaarding van deze oplevering maakt Fluvius op basis van de eindafrekening een 
debetnota voor betaling over aan de gemeente Ingelmunster. 

Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum ontvangst debetnota, 
betaalt de gemeente Ingelmunster het verschuldigde bedrag. 

Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend.  

Opgemaakt in tweevoud te Torhout op 16/06/2021 
 
Voor de gemeente Ingelmunster, 
 
 
 
 
 
 
IR. Dominik Ronse      Kurt Windels 
Algemeen Directeur      Burgemeester 
 
 
 
Voor Fluvius System Operator cv, 
 
 
 
 
 
 
Frank Vanbrabant,       Jean Pierre Hollevoet 
CEO Fluvius        Directeur Netbeheer 
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rioleringsstelsel. 
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Afstroming De hoeveelheid water die uit een bepaald (stroom)gebied rechtstreeks of 
onrechtstreeks aan het aardoppervlak (in brede zin) afstroomt naar het 
oppervlaktewater. 

Bekken (of 
deelstroomgebied) 

Het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, met 
inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, een 
opeenvolging van stromen, rivieren, kanalen en eventueel meren volgt, 
tot een bepaald punt in een andere waterloop (of kanaal) of in zee. 

Bergingscapaciteit De hoeveelheid afstromend regenwater die een voorziening of gebied 
maximaal kan bevatten zonder dat wateroverlast in aanpalende gebieden 
ontstaat. 

Bufferen Tijdelijk op een gecontroleerde manier bovenstrooms hemelwater 
vasthouden (zonder volledige infiltratie) met de bedoeling bij hevige 
neerslag piekdebieten af te vlakken. 

Collectoren Collectoren of verzamelriolen verzamelen het afvalwater uit de 
gemeentelijke riolen en transporteren het naar een zuiveringsinstallatie. 

Debiet Het debiet is de hoeveelheid doorstromend water (bv. uitgedrukt in m3/s). 
Deelbekken Een onderdeel van een bekken of deelstroomgebied, bestaande uit een 

of meer subhydrografische zones en aangeduid door de Vlaamse 
regering. 

Drainage Drainage is een waterbouwkundige term voor het permanent 
ontwateren van de bodem en voor de afvoer van water over en door de 
grond en via het waterlopenstelsel. Dit houdt het kunstmatig verlagen 
van het grondwaterpeil in. 

DWA-leiding Droogweerafvoerleiding, de leiding waarlangs afvalwater zonder 
vermenging met hemelwater wordt afgevoerd. 

Gescheiden rioleringsstelsel Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het 
regenwater (vanaf daken en straten) geheel door twee aparte stelsels 
afgevoerd. Het stelsel voor het regenwater wordt regenwaterafvoer 
(RWA) genoemd en dat voor het afvalwater wordt droogweerafvoer 
(DWA) genoemd. De droogweerafvoer leidt naar de afvalwaterzuivering. 
Het regenwater wordt rechtstreeks of via een beperkte zuivering op het 
oppervlaktewater afgevoerd. 

GOG (Gecontroleerd 
OverstromingsGebied) 

Een GOG is een gebied langs een waterloop waar in geval van hoge 
waterstanden – ten gevolge van piekdebieten en/of hoogtij– op een  
gecontroleerde manier (d.w.z. door een doelbewuste ingreep van de 
mens) tijdelijk water geborgen kan worden. In feite is een GOG een 
synoniem voor de oudere benaming “wachtbekken”.  

Grondwater Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone 
bevindt, er al of niet tijdelijk wordt opgeslagen en in direct contact staat 
met de bodem of de ondergrond. Men onderscheidt freatisch 
grondwater en water dat zich in de diepere grondwaterlagen bevindt. 

Grondwatertafel Het vlak door de punten waar het grondwater een drukhoogte gelijk aan 
nul heeft. 

Hemelwater Verzamelnaam voor water dat ui de hemel valt zoals regen, sneeuw en 
hagel, met inbegrip van dooiwater. 

IBA IBA staat voor “individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater”. Het 
is een minizuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse 
behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te 
lozen. 

Integraal waterbeleid Integraal waterbeleid is het beleid gericht op het gecoördineerd en 
geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen met 
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het oog op het bereiken van de  randvoorwaarden die nodig zijn voor het 
behoud van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het 
multifunctionele gebruik ervan, waarbij de behoeften van de huidige en 
komende generaties in rekening wordt gebracht. 

Maaiveld Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht (atmosfeer) 
Meander Bocht of kronkel in een beek of rivier. 
Overstort Constructie om bij overbelasting van een gemengd rioolstelsel door 

overvloedige neerslag het verdund rioolwater zonder behandeling in een 
oppervlaktewater te lozen. 

Overstortfrequentie Het aantal dagen met overstorting per jaar. 
Overwelven (of inkokeren) Overwelven is het inbuizen van een waterloop of een baangracht. Door 

het overwelven wordt de ruimte voor water beperkt en kan er hier geen 
water infiltreren. Daarenboven wordt de afvoer versnelt en bestaat er 
tegelijk ook een grotere kans op verstoppingen die opstuwingen kunnen 
veroorzaken. Op deze manier verhoogt een inbuizing zowel opwaarts als 
afwaarts de kans op wateroverlast. Daarnaast is het onderhouden van 
een inbuizing praktisch moeilijker en zijn de onderhoudskosten hoger 
dan een open gracht of waterloop. 

RWA-leiding Regenwaterafvoerleiding, de leiding waarlangs het (afgekoppelde) 
hemelwater wordt afgevoerd 

RWZI Een rioolwaterzuiveringsinstallatie is een installatie waarin het afvalwater 
dat via collectoren is aangevoerd, in verschillende stappen wordt 
gezuiverd. De installatie behandelt dus afvalwater van huishoudens, 
bedrijven en vaak ook het afstromende water van verhardingen voor dat 
het geloosd wordt in beken en rivieren.  

Stroomgebied Het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, hetzij via 
een kanaal, hetzij via een reeks stromen, rivieren, beken en eventueel 
meren, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, 
door een riviermond in zee stroomt. 

TAW De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte 
waartegenover hoogtemetingen in Belgie worden uitgedrukt. Een TAW 
hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddelde zeeniveau bij eb te 
Oostende. De Tweede Algemene Waterpassing dateert uit 1947 en werd 
uitgevoerd door het Nationaal Geografisch Instituut. 

Terugkeerperiode (of 
herhalingsperiode of 
retourperiode) 

Een herhalingsperiode geeft de kans aan waarmee een bepaalde 
gebeurtenis kan plaatsvinden. Dit wordt meestal uitgedrukt in jaren. Een 
gebeurtenis met herhalingsperiode van 10 jaar komt gemiddeld eens om 
de 10 jaar voor.  

Wachtbekken Gebied waar water tijdelijk op een gecontroleerde of seminatuurlijke 
manier wordt gestockeerd (= ingericht overstromingsgebied). 

Watersysteem Een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, 
grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin 
voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, 
chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische 
infrastructuur. 

Winterbedding De voor waterberging natuurlijke bergingscapaciteit van valleigebieden 
Zuiveringsgraad Huidige (collectieve) zuiveringsgraad: aantal inwoners in een 

zuiveringsgebied of gemeente waarvan het afvalwater aangesloten is op 
een openbare en operationele waterzuiveringsinstallatie ten opzichte van 
het totaal aantal inwoners. Dit is een theoretisch berekend 
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zuiveringspercentage. In de praktijk zal dit cijfer wellicht iets lager liggen 
(geen effectieve aansluiting op riool, nog lozingen naar achter, …). 
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1. INLEIDING 
Het hemelwater- en droogteplan (HWDP) geeft een visie over hoe er binnen de gemeente op lange 
termijn zal omgegaan worden met hemelwater. Binnen dit plan wordt een integrale ruimtelijke visie 
uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te 
beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering. Door 
die verandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Dit betekent voor 
Vlaanderen meer regen in de winter. Terwijl het net minder neerslag in de zomer betekent. Daarnaast 
neemt ook de buienintensiteit toe. Korte, intense neerslagbuien worden afgewisseld met langere 
drogere periodes. 
 
Het hemelwater- en droogteplan beantwoordt dan ook de vraag hoe vandaag en in de toekomst het 
water afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken 
(her)gebruikt, geïnfiltreerd, geborgen en vertraagd afgevoerd kan worden. In andere woorden, waar 
er ruimte voor water gecreëerd moet worden.  
 
De gemeente maakt in samenwerking met Fluvius het Hemelwater- en droogteplan op. Het HWP is 
een beleidsplan dat als leidraad dient ingezet te worden bij alle toekomstige ruimtelijke ingrepen om 
de integrale ruimtelijke visie uit te werken.  
 
Voor de inhoud en vorm van een hemelwater- en droogteplan wordt verwezen naar de handleiding 
van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Bij de afvoer van hemelwater moet in de 
eerste plaats ingezet worden op het vermijden van afstroom van hemelwater (1), nadien hergebruik 
van hemelwater (2), infiltratie (3) en ten slotte buffering (4) met vertraagde afvoer. Deze principes zijn 
momenteel al verankerd in de milieuwetgeving Vlarem II (zie §4.1.1), de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater (zie §4.1.2) en de code van goede praktijk voor 
het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen (zie §4.1.4).  
 
Deze nota omvat een analyse van de bestaande toestand en de planologische en juridische context. Er 
wordt een overzicht gegevens van de knelpunten en de opportuniteiten van het gebied. Hierbij staat 
niet louter het verzamelen van gegevens centraal, het is vooral de bespreking en de interpretatie van 
deze gegeven in functie van het (hemel)watersysteem dat van belang is om zo inzicht te verwerven in 
de mogelijkheden en knelpunten voor het hemelwater. Er wordt reeds een eerste afbakening van 
deelzones gemaakt op basis van een specifieke eigenheid inzake hemelwaterinfrastructuur, natuurlijke 
structuur en/of knelpunten.  
Daarnaast gaat deze nota in op de gewenste globale en gebiedsgerichte visie voor de gemeente. Deze 
visie wordt gevormd op basis van verschillende overlegsessies waarbij de verschillende partners samen 
de knelpunten en bijhorende oplossingen voor een specifiek gebied of een specifiek thema besproken 
hebben.  
De algemene visie voor de gemeente bouwt verder op de 5 opeenvolgende pijlers volgens duurzaam 
waterbeheer. Deze visie wordt in verschillende deelzones doorvertaald in specifieke maatregelen. 
Acties die leiden uit de formulering van concrete acties, maar ook uit de algemene visie worden 
opgenomen in een actielijst.   

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster

16

2. HEMELWATER- EN DROOGTEPLAN INGELMUNSTER

2.1 Doelstelling & ambitieniveau
Zoals hierboven aangehaald is de doelstelling van een hemelwater- en droogteplan om een 
gebiedsdekkende, integrale ruimtelijke visie uit te werken over waar en hoe het hemelwater afkomstig 
van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten kan worden ter plaatse 
gehouden, geïnfiltreerd, gebufferd, gebruikt en vertraagd afgevoerd. Deze integrale visie dient als 
leidraad voor een duurzaam waterbeleid.

Dit zorgt immers voor:
Efficiëntere werking van de waterzuiveringsinfrastructuur. Verdund afvalwater verlaagt 
namelijk het rendement van RWZI’s en KWZI’s;
Verhinderen dat gemengd hemelwater en afvalwater ongezuiverd overstort naar waterlopen 
(lozing);
Brongericht hergebruik en vasthouden van hemelwater, waardoor het gebruik van 
leidingwater gereduceerd kan worden;
Tegengaan van wateroverlast;
Tegengaan droogtestress

Het hemelwater- en droogteplan dient aanzien te worden als een instrument en heeft niet tot doel om 
maatregelen wettelijk af te dwingen. Het kan wel als insteek dienen bij het vaststellen van  ruimtelijke 
beleidsplannen, het uitwerken van een erosieplan, gemeentelijke verordeningen, het beoordelen van 
vergunningsaanvragen,…

Het hemelwater- en droogteplan geeft een overzicht van voorgestelde en mogelijke oplossingen, 
bronmaatregelen en afvoerrichtingen, uitgaande van de visie dat ernaar gestreefd wordt alle 
rioolstelsels uiteindelijk te scheiden, waarbij per deelzone bepaalde aspecten en potentiële 
oplossingen verder worden uitgediept. Deze set van maatregelen en voorstellen wordt na een fase van 
controleberekeningen door alle partijen gevalideerd.

Doordat niet alle voorgestelde oplossingen even snel haalbaar zijn en niet alle middelen tegelijk 
inzetbaar zijn, wordt, naast het uitwerken van een visie, ook een prioritering uitgewerkt.
Een actielijst wordt opgesteld, waarbij de definitieve keuzes en effectieve acties, inzake het omgaan 
met het hemelwater, worden gedefinieerd en geprioriteerd naar haalbaarheid en efficiëntie.

Gebiedsdekkende visie
De integrale visie van het hemelwater- en droogteplan dient als leidraad voor een duurzaam 
waterbeleid. Het hemelwater- en droogteplan is een gebiedsdekkende visie voor gehele gemeente, 
zowel het bewoond als niet bewoond gebied, waarbij er enerzijds algemene principes en maatregelen 
geformuleerd worden, die zowel op de publieke als private ruimte gericht zijn, en anderzijds zeer 
specifiek op enkele prioritaire deelzones binnen de gemeente wordt ingezoomd. 

Het plangebied wordt dus afgebakend door de gemeentegrenzen van Ingelmunster. Echter, duurzaam 
waterbeheer vraagt per definitie grensoverschrijdende acties en visies. Dit grensoverschrijdend 
karakter wordt bewaakt door het betrekken van verschillende partners, zoals buurgemeenten, VMM, 
de Provincie,… tijdens de visievorming.

Een visie voor de toekomst
Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor 
Vlaanderen betreft dat meer neerslag in de winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien zal de 
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intensiteit van de buien toenemen waardoor buien met korte en intense neerslag zullen afgewisseld 
worden door langere en drogere periodes. Om hiermee om te gaan zal het belangrijk zijn om ruimte 
te geven aan water. Ondanks alle neerslag is Vlaanderen een droge regio. De waterbeschikbaarheid is 
bij de laagste van Europa. Door de hoge verstedelijkingsgraad is Vlaanderen extra gevoelig voor 
periodes van droogte omdat onze grondwaterreserves zich niet snel genoeg kunnen herstellen. Dit 
heeft op termijn impact op de drinkwatervoorziening. Het hemelwater- en droogteplan heeft dan ook 
als doel de gemeente bestendig te maken tegen de hydrologische gevolgen van klimaatverandering.

De kwetsbaarheid van Vlaanderen voor klimaatverandering wordt bijkomend versterkt door de hoge 
verstedelijkings- en verhardingsgraad, dewelke nog steeds dagelijks toeneemt. Binnen het beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen (BRV) worden duidelijke keuzes gemaakt in het gewenste toekomstige 
ruimtegebruik, het verkleinen of beperken van verharde oppervlaktes en het creëren van een fijnmazig  
blauwgroen netwerk.

De klimaatsverandering heeft niet alleen een impact op de waterlopen, maar eveneens op de 
rioleringen. Zowel overloopvolumes als -frequenties zullen stijgen. Simulaties en modelleringen tonen 
aan dat overstromingen van de rioleringen tot 8 keer vaker zullen voorkomen dan in het huidige 
klimaat (Bron: Vlario-rapport).

Het is dan ook in het kader van de klimaatsverandering dat nagedacht moet worden over het duurzaam 
gebruik van de ruimte met aandacht voor het gehele watersysteem.

Wanneer er onvoldoende maatregelen genomen zijn, of de genomen maatregelen falen, treden 
noodplannen in werking om de schade door wateroverlast of droogte te beperken. Het opstellen, 
uitwerken of evalueren van een noodplan maakt geen deel uit van het hemelwater- en droogteplan. 
Echter kan het wel een maatregel zijn om het noodplan te herbekijken of te actualiseren door de 
gemeente zelf.

Een visie vertaald naar concrete acties
De visie die uitgezet wordt in het hemelwater- en droogteplan, wordt doorvertaald naar concrete 
acties. Doordat niet alle voorgestelde oplossingen even snel haalbaar zijn en niet alle middelen tegelijk 
inzetbaar zijn, wordt ook een prioritering uitgewerkt.
Een actielijst wordt opgesteld, waarbij de definitieve keuzes en effectieve acties, inzake het omgaan 
met het hemelwater, worden gedefinieerd en geprioriteerd naar haalbaarheid en efficiëntie.
De opgestelde acties kunnen van verschillende aard zijn:

Technische maatregelen: Definiëren van concrete technische oplossingen die projectmatig 
kunnen worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld: het aanleggen van een bufferbekken.
Beleidsmaatregelen: Definiëren van nodige aanpassingen aan bestaande beleid, of 
uitwerken van nieuwe regelgeving. Bijvoorbeeld: het opleggen van verstrengde 
buffereisen.
Communicatie en sensibiliseringsmaatregelen: Definiëren van acties die bijdragen tot 
bewustmaking van de bevolking, industrie, stads- en overheidsdiensten, …. Bijvoorbeeld: een 
communicatiecampagne rond de voordelen van hemelwaterputten.
Studie en inventarisatie: Definiëren van een onderzoeksvraag die via bijkomend studiewerk 
verder onderzocht moet worden alvorens concrete maatregelen kunnen worden uitgewerkt. 
Bijvoorbeeld: een uitgebreide inventarisatie van de aanwezige buffervoorzieningen.

De uitvoering van de acties die worden uitgezet, maken echter geen deel meer uit van het hemelwater-
en droogteplan.
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2.2 Procesverloop
Partners

Het opmaken van een hemelwater- en droogteplan is een participatief proces waarbij de
betrokkenheid van verschillende sectoren gevraagd wordt en dit in een ruimer kader dan enkel de 
watersector. Zo dienen landgebruik, ruimtelijke ordening en meer in rekening gebracht te worden. Een 
gedragen visie kan enkel tot stand komen wanneer de actoren uit die verschillende sectoren actief 
betrokken worden tijdens de visievorming. 

Onderstaande partners en stakeholders werden dan ook actief betrokken bij de opmaak van het 
hemelwater- en droogteplan. 

Kerngroep:
o Gemeente Ingelmunster
o Fluvius Netbeheer Riolering

Primaire partners:
o Provincie West-Vlaanderen Dienst Waterlopen
o Vlaamse Milieu Maatschappij - afdeling ecologisch toezicht
o Vlaamse Milieu Maatschappij - afdeling operationeel waterbeheer

Secundaire partners:
o Buurgemeenten
o Agentschap Wegen en Verkeer
o Aquafin
o Vlaamse Waterweg

Algemeen procesverloop
Het opmaken van een hemelwater- en droogteplan is een proces dat bestaat uit drie verschillende 
fases, zijnde de inventarisatie, visievorming en actieplan. Elke fase wordt gekenmerkt door een 
duidelijke doelstelling en bijhorend eindproduct. Gelijktijdig wordt voorgaande overlegstructuur 
ingeschakeld zodat het plan een cocreatief proces volgt en de verschillende stakeholders uit 
verschillende sectoren op meedere momenten interageren. 

Opmaak actieplan & prioritering
Alle maatregelen die worden voorgesteld in het proces van de visievorming worden uiteindelijk 
opgelijst in het actieplan. Deze worden opgelijst in §9 en worden in kaart gebracht (Bijlage 2c).

Aan deze actiepunten wordt vervolgens, in samenspraak met de partners, een bepaalde prioriteit 
toegekend. Er wordt gewerkt aan de hand van 3 niveaus.

Prioriteit 1: een hoogprioritaire maatregel. Er is nood aan deze maatregel; of deze maatregel 
is concreet gepland.
Prioriteit 2: een gemiddeld prioritaire maatregel.
Prioriteit 3: een laagprioritaire maatregel. Deze actie wordt, volgens de huidige inzichten en 
omstandigheden, pas uitgevoerd indien er een opportuniteit of bepaalde calamiteit zich 
voordoet.

Goedkeuringsproces
Het doel van een HWDP is om een visie te vormen waar alle partijen achter staan. Daarom wordt er 
op het eind een validatiemoment van het HWDP voorzien door de gemeenteraad. Aangezien het 
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HWDP een gemeentelijk plan is, is de gemeenteraad het meest geschikte orgaan om de gevormde visie 
te bestendigen en deze ook uit te dragen en te verankeren in het beleid. 
Naar aanloop van de gemeenteraad wordt het plan voorgelegd aan het schepencollege en de 
secundaire partners. De feedback uit deze vergaderingen wordt meegenomen in het rapport.

Publieke consultatie
De gemeente Ingelmunster wil naast de betrokken partners en instanties de kans geven aan het 
publiek om feedback te geven op het hemelwater- en droogteplan. Dit zal gebeuren nadat het plan 
voorlopig wordt goedgekeurd door de Gemeenteraad. Daarvoor zal het voorlopige plan geconsulteerd 
kunnen worden op de gemeentelijke website. Daarbij kan ieder opmerkingen formuleren die door de 
gemeente worden verzameld. Na afsluit van deze periode zal -na verwerking- het hemelwater- en 
droogteplan definitief goedgekeurd worden door de Gemeenteraad.

Uitvoering
De gemeente staat in voor de opvolging van het hemelwater- en droogteplan en daarin voorgestelde 
maatregelen. Het hemelwater- en droogteplan vormt een visiedocument. Na de opmaak van de visie 
kan deze doorvertaald worden naar acties en opgenomen worden in de meerjarenplanning en andere 
beleidsplannen.

Het initiatief voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen in de actielijst van dit hemelwater-
en droogteplan kan door elke partner genomen worden; niet enkel de door de gemeente. Er zijn één 
of meerdere partijen nodig voor elke actie om deze tot een goed einde te brengen. Daarom is het 
belangrijk om goede afspraken te maken met alle partijen. Afhankelijk van de actie dienen 
verschillende partijen betrokken te worden en samen te werken: de gemeente, de provincie, Fluvius, 
VMM, AWV…

Update Hemelwater- en droogteplan
Het HWP is een evolutief document. Het watersysteem en ruimtelijke invulling van het grondgebied 
verandert dagelijks. Het HWP zal dus herzien moeten worden. Er wordt voorgesteld elke 5 jaar een 
actualisatie van voorliggend plan te doen. Dit houdt in dat de inventarisatie wordt geactualiseerd en 
dat de knelpunten en voorgestelde maatregelen tegen het licht gehouden worden: zijn de 
knelpunten reeds opgelost? zijn de maatregelen uitgevoerd? zijn de niet-uitgevoerde maatregelen 
nog relevant? Een gedegen monitoring is van belang. 
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3. OMGEVINGSANALYSE 

3.1 Situering 
De gemeente Ingelmunster is gelegen in het zuidoostelijk deel van de provincie West-Vlaanderen (zie 
Figuur 1) en behoort tot het arrondissement Roeselare. De gemeente is gelegen tussen de grotere 
steden Roeselare en Kortrijk en grenst aan de volgende gemeentes (zie Figuur 1):  

Meulebeke 
Oostrozebeke 
Harelbeke 
Lendelede 
Izegem 

 
De gemeente wordt doorkruist door een aantal bovenlokale verbindingswegen die zorgen voor een 
vlotte ontsluiting van de gemeente: 

N50: Secundaire weg – Categorie I + II 
N357: Secundaire weg – Categorie I 
N399: Secundaire weg – Categorie I 
 

     
Figuur 1: Ingelmunster met woonkern, waterlopen, weginfrastructuur en buurgemeentes. Rechts: Situering gemeente 
Ingelmunster binnen provincie West-Vlaanderen (Informatie Vlaanderen, 2020) 
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3.2 Historische ontwikkeling 
Ingelmunster ontstond en ontwikkelde zich oorspronkelijk aan de noordkant (linkeroever) van de 
Mandel, rond de versterkte burcht die in 1075 op de ruïnes van een voormalig klooster gebouwd werd. 
Tot de tweede helft van de 19de eeuw bleef de nederzetting beperkt tot de kernbebouwing op 
linkeroever en waren reeds een aantal belangrijke invalswegen (zie Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4). De 
rest van de gemeente bestond toen nog voornamelijk uit grote boscomplexen, zowel in het noorden 
met de ‘Veldbossen’ als in het zuiden, op de heuvelrug van Lendelede.  
 

 
Figuur 2: Ferarriskaart (1771-1777) Ingelmunster (Koninklijke Bibliotheek van België & Informatie Vlaanderen, 1771-1778) 
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Figuur 3: Ferarriskaart (1771-1777) Ingelmunster- kernbebouwing 

 
Figuur 4: Vandermaelenkaart (1846-1854) Ingelmunster (Koninklijke Bibliotheek van België & Informatie Vlaanderen, 
1846-1854) 

Met het uitgraven van het Kanaal Roeselare-Leie op het einde van de 19de eeuw ontwikkelde de 
nederzetting zich door belangrijke industriële bedrijvigheid, waardoor de nederzetting kon uitgroeien 
tot een woon- en werkagglomeratie. De Mandel, samen met het kanaal Roeselare-Leie, fungeren 
sindsdien als duidelijke, natuurlijke scheiding tussen de twee delen die elk een eigen parochie vormen. 
Het is langsheen deze twee waterlopen dat de huidige ‘groene long’ van Ingelmunster zich kon 
ontwikkelen, nl. het natuurgebied ‘De Mandelhoek’. Dit oorspronkelijke moerasgebied bevindt zich 
tussen het Kanaal en de oude Mandel.  
 
Langsheen de invalswegen verschijnt alsmaar meer lintbebouwing en aan het begin van de 20ste eeuw 
breidt het dorp zich ook uit ten zuiden van de waterloop. Tegen het eind van de 20ste eeuw is de 
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lintbebouwing enorm toegenomen en ook in de nog open ruimte in de kern is er verspreide bebouwing 
gekomen. 
 

3.3 Klimaat 
Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor 
Vlaanderen betreft dat meer neerslag in de winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien zal de 
intensiteit van de buien toenemen waardoor buien met korte en intense neerslag zullen afgewisseld 
worden door langere en drogere periodes. Daarnaast zullen meer hittegolfdagen voorkomen en zal 
men geconfronteerd worden met een stijgend zeeniveau.  
 
Naast deze algemene trends en effecten zijn er binnen Vlaanderen ook regionale verschillen. Enerzijds 
voorspellen de scenario’s dat de klimaateffecten in het westen kleiner zullen zijn dan in het oosten, 
door enerzijds de nabijheid van de kust en anderzijds de aanwezigheid van nattere bodems. Anderzijds 
is er ook een verschil in klimaateffecten tussen landelijk gebied en stedelijk gebied. De effecten zullen 
in landelijk gebied minder sterk te voelen zijn, al kunnen regio’s met riviervalleien dan weer meer te 
kampen hebben met overstromingen.  
 
De effecten van de klimaatsverandering voor de gemeente Ingelmunster zijn weergegeven in 
onderstaande grafieken (zie Figuur 5). Daarin wordt het huidige klimaat vergeleken met de 
voorspelling uit het hoog-impactscenario. Dat is het impactscenario aan de bovengrens van het 95%-
betrouwbaarheidsinterval (5% van de resultaten geeft een nog hogere inschatting). Dat RCP8.5-
scenario komt overeen met het zogenaamde ‘business-as-usual’-scenario (VMM, 2020). 
 

       
 

 

Figuur 5: Overzicht effecten klimaatverandering (VMM, 2020) 
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3.4 Waterlopen en natuurlijk afstroming
Waterlopen

Ingelmunster bevindt zich volledig in het Bekken van de Leie. Het grootste deel van de gemeente 
behoort tot het deelbekken van de Mandel. Het andere deel behoort tot het deelbekken van de 
Devebeek.

Kanaal Roeselare-Leie (bevaarbare waterloop)
In de tweede helft van de 19de eeuw werd, vanuit de vraag om de Mandel te kanaliseren om 
economische redenen, na lang beraad, beslist om een kunstmatige waterweg aan te leggen tussen 
Roeselare en de Leie. Dit kanaal werd tussen 1862 en 1872 aangelegd en stroomt van west naar oost 
door de gemeente Ingelmunster over een afstand van ongeveer 3,2 km. Pas in 1867 werd gestart met 
het deel van het kanaal in Ingelmunster. Oorspronkelijk maakte het Kanaal een bocht op het 
grondgebied Ingelmunster. Pas in 1956 – 1968 werd het Kanaal rechtgetrokken. 
De waterloop zorgt enerzijds voor de doorvoer voor watergebonden industriële activiteit. Op heden 
zijn er op het grondgebied Ingelmunster drie bruggen over het Kanaal, die het noordelijk deel van de 
gemeente met het zuidelijke verbinden.

Ten noorden van het Kanaal Roeselare-Leie

Mandel (1ste cat. waterloop)
De Mandel stroomt van west naar oost door de gemeente Ingelmunster over een afstand van ongeveer 
3,8 km, waarbij hij ongeveer de loop van het Kanaal Roeselare-Leie volgt.

Gistelbeek (2de cat. waterloop)
De Gistelbeek ontspringt net over de grens van Ingelmunster met Meulebeke en vervolgt zijn weg in 
zuidelijke richting op de grens met Izegem om af te buigen naar het zuidwesten op grondgebied 
Izegem. Daar ontvangt hij twee zijtakken die ontspringen in het noordwesten van Ingelmunster, 
WL.7.16.2.1 en WL.7.16.2 (‘Beek zonder naam’). Uiteindelijk buigt de Gistelbeek weer naar het oosten 
en stroomt hij, weliswaar ingebuisd, Ingelmunster weer binnen. Uiteindelijk mondt de waterloop uit
in de Mandel.

Meusbroekbeek (2de cat. waterloop)
De Meusbroekbeek ontspringt centraal in de gemeente en stroomt in zuidoostelijke richting naar de 
Mandel.

Devebeek (1ste-2de cat. waterloop)
De Devebeek ontspringt in Pittem en stroomt vanuit Meulebeke, langs de gemeentegrens, zuidwaarts 
richting de Mandel. De Devebeek wordt gevoed door waterlopen die niet op het grondgebied van 
Ingelmunster stromen. Het deel vanaf de Citroenbeek tot aan de Mandel is gekend als waterloop van
1ste categorie.

Ten zuiden van het Kanaal Roeselare-Leie

Distelbeek (2de cat. waterloop)
De Distelbeek ontspringt in het zuidoosten van de gemeente ter hoogte van de grens met Harelbeke. 
De beek stroomt in noordelijke richting en sluit over de grens met Oostrozebeke aan op de Mandel 
nadat hij eerst onder het Kanaal Roeselare-Leie duikt.

Mispelaarbeek (2de cat. waterloop)
De Mispelaarbeek ontspringt in het uiterste zuiden van de gemeente en stroomt in noordoostelijke 
richting. Vooraleer samen te vloeien in de Mandel duikt hij eerst onder het Kanaal Roeselare-Leie.
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WL. 7.14.A (2de cat. waterloop) 
Deze waterloop zonder naam ontspringt tussen de Kortrijkstraat en Heirweg-Zuid en wordt van bij zijn 
ontstaan tot het lozingspunt in de Mandel volledig overwelfd. 
 
Lendeledebeek (2de cat. waterloop) 
De Lendeledebeek stroomt vanuit buurgemeente Lendelede de gemeente binnen en stroomt verder 
in noordelijke richting. Ten zuiden van de woningen aan de Weversstraat is de waterloop overwelfd. 
Vooraleer samen te vloeien in de Mandel duikt de beek eerst onder het Kanaal Roeselare-Leie. 
 
Lokkebeek (2de cat. waterloop) 
De Lokkebeek stroomt vanuit buurgemeente Lendelede naar de grens van Ingelmunster en Izegem. 
Daar zet de beek zijn weg verder in noordelijke richting op de gemeentegrens om dan samen te vloeien 
met de Katteboombeek die vanuit Lendelede richting de Mandel stroomt.  
 
Katteboombeek (2de cat. waterloop) 
De Katteboombeek stroomt vanuit de buurgemeente Lendelede richting Ingelmunster waar hij op de 
gemeentegrens samenvloeit met de Lokkebeek en zijn weg verder zet in noordelijke richting. 
Uiteindelijk vloeit de waterloop samen met de Mandel nadat hij eerst onder het Kanaal Roeselare-Leie 
gedoken is. 
 
Alle aanwezige waterlopen, zowel die in het noorden als in het zuiden stromen af naar de Mandel. 
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Figuur 6: Overzicht waterlopen (VMM & Informatie Vlaanderen, Vlaamse Hydrologische Atlas (VHA), 2018) en 
overwelvingen waterlopen (Provincie West-Vlaanderen, sd)

Reliëf en natuurlijke afstroming
Ingelmunster wordt gekenmerkt door een relatief vlak reliëf. Het hoogste punt van de gemeente 
bevindt zich in het uiterste zuiden in het gehucht ‘Hogen Doorn’.

Wat betreft de afstroming, kan Ingemunster opgedeeld worden in een deel ten noorden van het Kanaal 
dat een algemene afstroming naar het zuiden heeft. En een deel ten zuiden van het Kanaal dat een 
algemene afstroming naar het noorden heeft. 

Een overzicht van de afstroming en het hoogtemodel van Ingelmunster wordt gegeven in Figuur 7.
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Figuur 7: Afstromingskaart en hoogtemodel. De lijnen geven aan langs waar het hemelwater potentieel geconcentreerd 
afstroomt na een regenbui (Informatie Vlaanderen, 2014)

3.5 Grachten
Grachtenstelsel

Onderstaande Figuur 8 geeft een overzicht van de aanwezige grachten in Ingelmunster volgens een 
inventarisatie van Fluvius. Ingelmunster beschikt in deze inventaris over ongeveer 74 km grachten
waarvan ongeveer 16 % ingebuisd is.
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Figuur 8: Overzicht grachten (Fluvius)

Grachten van algemeen belang
Binnen de gemeente Ingelmunster zijn er geen grachten bekend die het statuut van publieke gracht 
hebben. In dat geval neemt de gemeente het beheer van een gracht over, zonder de eigenaar te zijn. 
Dat gebeurt als de gracht van algemeen belang is in het watersysteem. Om het onderhoud en herstel 
van de gracht te kunnen doen kan een erfdienstbaarheid van maximaal 5 meter vanaf de rand gracht 
worden opgelegd. Het onttrekken van water in periodes van droogte en waterschaarste uit publieke 
grachten wordt tevens geregeld door de Vlaamse Regering. Volgens het verzameldecreet van 2019
(aanpassing van de wet betreffende onbevaarbare waterlopen uit 1967) dient er een procedure met 
openbaar onderzoek te worden opgestart om het statuut van publieke gracht te kunnen toekennen.

Los van bovenstaand statuut zijn er een aantal private grachten die reeds door de gemeente beheerd 
worden. Indien deze van belang zijn voor de verdere waterhuishouding, kunnen deze in aanmerking 
komen om een publieke gracht te worden.
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3.6 Riolering 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de aanwezige riolering in de gemeente (zie Figuur 9).  
Ingelmunster beschikt over zo’n 111 km riolering, waarvan momenteel nog 72 km of 65 % gemengde 
leidingen. De verdeling van het type water dat door de riolering afgevoerd wordt, wordt weergegeven 
in Figuur 10. 
 

 
Figuur 9: Overzicht riolering (Fluvius) 
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Figuur 10: Verdeling type water dat afgevoerd wordt door het riolering

In opdracht van Fluvius werd door Hydroscan zowel een model bestaande toestand als geplande 
toestand van het rioolstelsel van Ingelmunster opgesteld.

De bestaande toestand werd afgerond in 2017 en omvat het opstellen van een operationeel en 
hydrodynamisch rioolmodel bestaande toestand van het rioolstelsel. Daarnaast werd eveneens een 
evaluatie van de hydraulische eigenschappen en knelpunten van het rioolstelsel uitgevoerd.

Het model geplande toestand werd afgewerkt in 2018. Er zijn twee modellen geplande toestand 
uitgewerkt:

Toestand E: toestand nadat alle te rioleren gebieden aangesloten zijn. Naast projecten die op 
korte termijn (< 5 jaar) zullen worden uitgevoerd, werden ook de woonuitbreidingsgebieden 
die op lange termijn (> 5 jaar) uitgevoerd zullen worden, toegevoegd.
Toestand D: toestand na volledige uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel en dit volgens 
een optimale afkoppeling.

3.7 Bodemgesteldheid en infiltratiegevoeligheid
Zoals te zien is in Figuur 11 ligt het grootste gedeelte van Ingelmunster in zandlemig gebied. De meest 
voorkomende bodemtypes zijn meer bepaald vochtig of nat zandleem. In de vallei van de Mandel zijn 
er alluviale gronden afgezet, met daarnaast het voorkomen van vochtige en droge zandgronden. Deze 
zandgronden komen eveneens voor in het oosten van de gemeente.

De infiltratiegevoeligheid van de bodem bepaalt in welke mate water kan doorsijpelen door de bodem 
naar diepere lagen. Dit hangt voornamelijk af van de bodemtextuur en grondwaterstand. Figuur 12
geeft de infiltratiegevoeligheid van de bodem weer afgeleid uit de bodemkaart en de veronderstelling 
dat van nature overstroombare gebieden een ondiepe grondwaterstand kennen. Deze kaart werd 
opgemaakt als richtinggevend document en dus dienen er steeds proeven gedaan te worden om de 
plaatselijke condities van de bodem te bestuderen. De kaart geeft aan dat in Ingelmunster zo goed als 
alle gronden zouden geschikt zijn voor infiltratie, met uitzondering van de meest natte 
zandleemgronden en de kleigronden langs de Devebeek en de Mandel.
Deze kaart moet verder gespecifieerd worden door de grondwaterstand in de analyse mee te nemen.
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Figuur 11: Bodemtypes (DOV, 2017) 
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Figuur 12: Infiltratiegevoelige bodems (VMM & Informatie Vlaanderen, 2006)

3.8 Ruimtegebruik
Landgebruik/Ruimtebeslag

Onderstaande Figuur 13 geeft een overzicht van het landgebruik in Ingelmunster volgens de toestand 
2016. Elk gebied is ingedeeld volgens het daadwerkelijke gebruik van de grond voor welbepaalde 
menselijke activiteiten (zoals huisvesting, industrie, diensten, …), teelten (zoals akkerbouw, grasland, 
…) of natuurlijke begroeiing (zoals bos, struikgewas, …). Het werkelijke landgebruik van een perceel is 
niet noodzakelijk identiek aan de juridisch-planologische bestemming van deze locatie (Bron: 
www.geopunt.be, 24/06/2019). Onderstaande Figuur 14 geeft een overzicht van de verdeling van het 
landgebruik in Ingelmunster.
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Figuur 13: Landgebruik (Omgeving Vlaanderen & Informatie Vlaanderen, 2016) 

 
Figuur 14: Percentage landgebruik t.o.v. oppervlakte grondgebied 

Vanuit het landgebruik kan het ruimtebeslag afgeleid worden. Met ruimtebeslag wordt dat deel van 
de ruimte bedoeld waarin de biofysische functie niet langer de belangrijkste is. Dit betreft dan ruimte 
die ingenomen wordt voor huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, recreatieve 
doeleinden, transportinfrastructuur en parken en tuinen. 
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In Ingelmunster bedraagt het ruimtebeslag ongeveer 44%. Dit is duidelijk meer dan het Vlaamse 
gemiddelde van 33%. Dit betekent dat binnen de gemeente Ingelmunster voor een groot deel de  
bodem verstoord is. Dit hoge percentage is eerder te wijten aan de beperkte oppervlakte van de 
gemeente (waarbinnen de kern van de gemeente ligt), dan aan een hoge verstedelijkingsgraad. De 
onderverdeling van het landgebruik binnen het ruimtebeslag wordt gegeven in onderstaande Figuur 
15. Iets minder dan de helft (44%) van het ruimtebeslag wordt ingenomen door de functie wonen. Dit 
volgt de Vlaamse trend waarbij 39% bestaat uit woningen en tuinen (Vlaams infocentrum land- en 
tuinbouw, 2019).

Figuur 15: Verdeling landgebruik binnen ruimtebeslag

Bodembedekking
Verharding of bodemafdekking, wordt uitgedrukt als “de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand 
van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële (semi-) ondoorlaatbare 
materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan”. Op de 
bodembedekkingskaart kan gezien worden waar het terrein verhard is. Deze oppervlaktes komen 
overeen met de gebouwen, autowegen, “overig afgedekt” en spoorwegen op de 
bodembedekkingskaart. In Ingelmunster bedraagt de verhardingsgraad 24%. Deze verharding zit 
voornamelijk geconcentreerd in de gemeentekern en industriegebieden. Onderstaande Figuur 16
geeft een overzicht van de verdeling van de bodembedekking in Ingelmunster.
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Figuur 16: Bodembedekkingskaart (Informatie Vlaanderen;, 2015)

Figuur 17: Verdeling bodembedekking t.o.v. de totale oppervlakte van Ingelmunster
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3.9 Landschappelijke structuren
Landschappelijk gezien wordt Ingelmunster doormidden gesneden door de vallei van de Mandel en de 
Oude Mandel. In dat landschap dient de open ruimte te worden gevrijwaard, door de versnippering 
van infrastructuur en industrie tegen te gaan en de groene buffer te versterken. Dezelfde 
wenselijkheden voor het Plateau van Tielt en het Land van Roeselare-Kortrijk worden geformuleerd, 
met nadruk op het tegengaan van het dichtslibben i.f.v. de verstedelijking van Roeselare en Kortrijk.

Figuur 18: Traditionele landschappen (Vakgroep Geografie - Ugent, 2001)

Natuurgebied De Mandelhoek
Dit natuurgebied van ca. 7 ha bevindt zich tussen het Kanaal en de oude Mandel (zie Figuur 19). Het 
gebied is sinds de verbreding en verdieping van het Kanaal reservaat geworden, waarvan het beheer 
in handen is van Natuurpunt De Buizerd. Oorspronkelijk was dit gebied een moerassige zone die 
regelmatig door de Mandel overstroomde. Sinds het gebied reservaat geworden is, heeft het zich weer 
kunnen ontwikkelen tot een gebied met moerassige zones, poelen, bosjes, ruigten en bloemrijke 
graslanden.

Op heden is het natuurgebied een gesloten gebied dat enkel toegankelijk is met een natuurgids. Tussen 
maart en oktober vinden georganiseerde wandelingen plaats.
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Figuur 19: Situering natuurgebied De Mandelhoek

Speelbos Vlasbos
Deze groene speelruimte ten zuiden van het Kanaal Roeselare-Leie (zie Figuur 20) is een aangeplant 
bos van ongeveer vijf hectare dat ingericht werd als speelbos. Centraal in het speelbos bevindt zich 
een oud bosje dat omgeven wordt door een waterpartij. Niet alle delen van het bos zijn het hele jaar 
door toegankelijk om voor de nodige rust te zorgen voor de natuur.
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Figuur 20: Plan Speelbos Vlasbos (Agentschap Natuur & Bos, sd) 

3.10 Bestaande maatregelen 
Binnen de gemeente zijn reeds enkele maatregelen genomen om knelpunten ten gevolge van 
hemelwater aan te pakken. In onderstaande paragrafen is een oplijsting van de bestaande 
bufferbekkens, GOG’s en grotere infiltratievoorzieningen gegeven. In Tabel 20 is het overzicht gegeven 
en in Figuur 21 is de ligging aangegeven. 
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Figuur 21: Bestaande maatregelen

Bufferbekkens
3.10.1.1 Veldstraat – privaat

Op privaat terrein werden twee waterputten uitgegraven. Deze werken binnen dit 
overstromingsgevoelig gebied als extra buffers.

3.10.1.2 Veldstraat/Zwanestraat
Dit gecontroleerde overstromingsgebied langs de waterloop heeft een debietsbegrenzer in de vorm 
van een kleine opening van de stuw. Er is een permanente watervoorraad.
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Tabel 1: Eigenschappen GOG Veldstraat 

Buffervolume 680 m³ 
Bodempeil waterloop 17,85 m TAW 
Berm op peil 19,05 m TAW / 19,25 m TAW 
Bodempeil GOG 18,20 m TAW 
Hoogwaterpeil GOG 18,70 m TAW 

 

 
Figuur 22: GOG Veldstraat 

 
Figuur 23: Stuw GOG Veldstraat 

 
3.10.1.3 Doelstraat - Industrielaan 

Dit gecontroleerd bekken met knijp bestaat in feite uit drie buffers. Het kan water opvangen vanuit de 
baangrachten en hemelwater dat afstroomt van het bedrijventerrein (Industrielaan). Het meest 
zuidelijke buffer is een bekken waar permanent water in staat. De andere twee werden eerder als wadi 
aangelegd. 
Bij problemen stroomafwaarts kan een schuif worden dichtgezet. 
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Tabel 2: Eigenschappen buffers Doelstraat - Industrielaan 

Buffervolume opwaarts bekken 1400 m³ 
Bodempeil 16,90 m TAW 
Leeglooppeil 18,25 m TAW 
Drempelpeil stuw 19,55 m TAW 
  
Buffervolume afwaarts bekken 2750 m³ 
Bodempeil 15,85 m TAW 
Leeglooppeil 16,70 m TAW 
Drempelpeil stuw 18,24 m TAW 

 

 
Figuur 24: Bufferbekken Doelstraat 

3.10.1.4 Robrecht De Friesplein 
Langs het Robrecht De Friesplein werd een verlaagde groenzone met gracht aangelegd dat hemelwater 
kan bufferen (van de verkaveling “Korenbloem”). Op die manier kan een deel van het water infiltreren 
alvorens het wordt afgevoerd in het RWA-stelsel. 
 

3.10.1.5 Weststraat 
Bij de bouw van twee woongebouwen werd een buffer aangelegd. Daarnaast werd op dit terrein de 
Gistelbeek terug opengelegd. 
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Tabel 3: Eigenschappen buffer Weststraat 

Buffervolume 40 m³ 
Bodempeil 14,24  m TAW 
Leeglooppeil 14,54 m TAW 
Noodoverloop 14,69 m TAW 

 
3.10.1.6 Mandesweg 

Door middel van een stuw wordt er water afkomstig van het bedrijventerrein gebufferd. Het wordt 
vanaf de Mandesweg afgesvoerd langs een open gracht en kan gebufferd worden, alvorens het afloopt 
naar de Oude Devebeek. 
 
Tabel 4: Eigenschappen Buffer Mandesweg 

Buffervolume 2070 m³ 
Bodempeil 14,22 m TAW 
Leeglooppeil 14,22 m TAW 
Drempelpeil stuw 15,70 m TAW 

 
3.10.1.7 Deefakker-West 

Buffer aangelegd i.f.v. ophouden van het hemelwater van nieuw bedrijventerrein Bouwke, alvorens 
het wordt afgevoerd naar de RWA. Daarbij is voorzien dat er een minimum van 70 cm permanent nat 
is (peil 18,32 m TAW). Aan de westzijde is er een helling, terwijl de andere wanden keermuren zijn. 
 
Tabel 5: Eigenschappen buffergracht Deefakker-West 

Buffervolume 832 m³ 
Laagwaterpeil 18,32 m TAW 
Hoogwaterpeil 19,59 m TAW 

 
3.10.1.8 Dossestraat 

Dit gecontroleerd bekken van ongeveer 400 m³ zorgt ervoor dat een knelpunt van wateroverlast werd 
opgelost. Het water stond namelijk in de achtertuinen van de woningen in de Lammekensknokstraat. 
 

3.10.1.9 De Ring 
Buffer op de gracht langs de gewestweg. Het water wordt hier gebufferd, alvorens het onder de 
Bollewerpstraat door gaat.  
 

3.10.1.10 Meusbroekbeek 
Een gecontroleerd bekken op de Meusbroekbeek aan het sportcentrum met een permanente 
watervoorraad. 
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Figuur 25: Bufferbekken Meusbroekbeek 

3.10.1.11 Markt 
Ondergrondse kratten onder Markt. 
 
Tabel 6: Eigenschappen kratten Markt 

Buffervolume 230 m³ 
In- en uitstroom 14,72 m TAW 

 
3.10.1.12 Hoppestraat 

Op de vroegere brouwerijsite is een nieuwe verkaveling in aanleg. Daarbij wordt eveneens nieuwe 
wegenis aangelegd. Een deel van de nieuwe verharding is aangesloten op het bufferbekken. Daarbij is 
een oppervlak naast het bekken voorzien dat onder water komt bij hogere waterstanden, zodat op 
deze locatie water kan infiltreren. Daarnaast werd in dit project gezorgd voor buffer in de leidingen. 
 
Tabel 7: Eigenschappen buffer Hoppestraat 

Buffervolume 319 m³ 
Bodempeil 14,30 m TAW 
Leeglooppeil 15,00 m TAW 
Overstortpeil 16,00 m TAW 

 
Figuur 26: Bufferbekken Duikerstraat – Heirweg-Zuid 

3.10.1.13 Nachtegaalstraat 
Bufferbekken op de Lendeledebeek, gelegen in een groenzone in woongebied. Indien meer dan 40 cm 
water staat in de ingebuisde Lendeledebeek stort het water over naar het bekken. Het water wordt 
van hieruit ingebuisd afgevoerd naar de Mandel. Daarnaast is er nog een noodoverloop naar de 
gemengde riolering in de Weversstraat. Het bekken verzand snel en is moeilijk bereikbaar om te 
reinigen. 
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Tabel 8: Eigenschappen buffer Nachtegaalstraat 

Buffervolume 825 m³ 
Bodempeil 14,90 m TAW 
Leeglooppeil 15,40 m TAW 
Overloop naar gemengd stelsel 15,41 m TAW 
Laagst maaiveldpeil 16,10 m TAW 

 

 
Figuur 27: Bufferbekken Nachtegaalstraat 

3.10.1.14 Lendeledebeek (Spoorwegstraat) 
Dit gecontroleerd overstromingsgebied op de Lendeledebeek moet de afwaarts gelegen 
Vierbunderwijk beschermen van overlast. Het bevat een debietsbegrenzer en een schuif die kan 
dichtgezet worden.  
 
Tabel 9: Gegevens Bufferbekken Lendeledebeek 

Buffervolume 7.752 m³ 
Lengte 200 m 
Breedte 65 m 
Bodem waterloop 15,78 m TAW/15,92 m TAW 
Berm op peil 17,50 m TAW 
Uitgraven tot op peil 16,20 m TAW 
Uitgraven poel tot op peil 15,60 m TAW 
Stuw Diameter leiding: 1000 mm 

Overstortpeil: 17,00 m TAW 
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Figuur 28: Bufferbekken Lendeledebeek 

 
    
 

 

 
3.10.1.15 Hof van Commerce 

In deze verkaveling werd een ondergronds buffer aangelegd, bestaande uit ondergrondse kratten. 
Daarnaast is er ook bovengronds bufferbekken te vinden. 
 

Figuur 29: Stuwconstructie bufferbekken Lendeledebeek 
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Figuur 30: bufferbekken Hof van Commerce 

Tabel 10: Eigenschappen bufferbekken Hof van Commerce 

Ondergrondse kratten:  
Buffervolume 65 m³ 
Leeglooppeil 16,19 m TAW 
Drempelpeil 16,90 m TAW 
  
Buffervijver:  
Buffervolume 95 m³ 
Bodempeil 15,40 m TAW 
Leeglooppeil 16,23 m TAW 
Drempelpeil stuw 17,10 m TAW 

 
3.10.1.16 Kortrijkstraat/Hoevewijk 

Ondergrondse kratten tegenover Kortrijkstraat 80 onder de groenzone. 
 
Tabel 11: Eigenschappen ondergrondse kratten Kortrijksraat 

Buffervolume 42 m³ 
Bodempeil 17,65 m TAW 

 
3.10.1.17 Anzegemse route 

Ondergrondse kratten gelegen onder parkeervakken bij een pleintje in de verkaveling. 
 

Buffervolume 16 m³ 
Bodempeil 17,82 m TAW 

 
3.10.1.18 Onze-Lieve-Vrouwstraat 

Aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat werd een buffer aangelegd. 
 
Tabel 12: Eigenschappen bufferbekken Weerstandersstraat 

Buffervolume 445 m³ 
Bodempeil 18,72 m TAW 
Leeglooppeil 18,72 m TAW 
Drempelpeil stuw 19,44 m TAW 

 
  

3.10.1.19 Weerstandersstraat 
In de Weerstandersstraat werd een buffer aangelegd i.f.v. de buffering van de RWA-afvoer. 
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De stuw is dezelfde als deze van de buffer aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat. 
 
Tabel 13: Eigenschappen bufferbekken Weerstandersstraat 

Buffervolume 35 m³ 
Bodempeil 18,93 m TAW 
Leeglooppeil 18,93 m TAW 
Drempelpeil stuw 19,44 m TAW 

 
3.10.1.20 Duikerstraat – Heirweg-Zuid 

Dit bekken buffert water van een waterloop alvorens het ingebuisd in de richting van de kern van 
Ingelmunster loopt. Het zorgt voor bescherming van wateroverlast stroomafwaarts (in de richting van 
het station). In een gepland project rond de Heirweg-Zuid wordt het buffer mede geoptimaliseerd. 
Er werd afgesproken dat het beheer van dit bekken zal worden overgenomen door de provincie, daar 
het langs een geklasseerde waterloop van 2e categorie ligt. 
 
Tabel 14: Eigenschappen buffer Duikerstraat - Heirweg-Zuid 

Buffervolume 2.160 m³ 
Bodempeil 19,70 m TAW 
Leeglooppeil 20,1m TAW 
Drempelpeil stuw 21,30 m TAW 

 

 
Figuur 31: Bufferbekken Duikerstraat – Heirweg-Zuid 

3.10.1.21 Mispelaarbeek 
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Vanaf de kruising met de Keirselaarstraat is het stroomopwaarts gedeelte van de Mispelaarbeek 
geherprofileerd, waarbij gebruik werd gemaakt van bodem- en taludversterking van geprefabriceerde 
betonelementen en cascades in de gracht. Daarnaast werd eveneens een aangelegd.  
Er werd een stuw geplaatst aan de Keirselaarslaan (buffer 1) en aan de buffer (buffer 2), waardoor er 
op twee plaatsen een extra buffercapaciteit gecreëerd werd van respectievelijk 370 m³ en 230 m³.

Figuur 32: Buffer Mispelaarbeek

Tabel 15: Gegevens Stuw met schuif buffer 1 – Buffergracht Mispelaarbeek

Buffervolume 370 m³
Bodempeil gracht 16,01 m TAW
Bodempeil GOG 18,20 m TAW
Drempelpeil / Hoogwaterpeil 18,70 m TAW
Bovenkant stuw 19,35 m TAW

Figuur 33: Schematische voorstelling Stuw 1 buffer Mispelaarbeek (Studiebureau Demey)

Buffer 1
Buffer 2

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster 
 
 

49 
 

Tabel 16: Gegevens Stuw met opening buffer 2 – Buffer Mispelaarbeek 

Buffervolume 230 m³ 
Bodempeil gracht 16,30 m TAW 
Bodempeil Talud 17,20 m TAW 
Drempelpeil / Hoogwaterpeil 17,30 m TAW 
Hoogte opening 0,5 m TAW 

 

 
Figuur 34: Schematische voorstelling Stuw 2 buffer Mispelaarbeek (Studiebureau Demey) 

 
 

 
Figuur 35: Schematische voorstelling lineaire buffer (Studiebureau Demey) 
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Figuur 36: Buffer Mispelaarbeek

  
Figuur 37: Buffer Mispelaarbeek

3.10.1.22 Brigandsbrug
Bij de aanleg van de nieuwe Brigandsbrug werd een bufferbekken aangelegd naast de brug. Het is de 
bedoeling dat hier het water kan gebufferd worden dat afstroomt van de verharding.

Infiltratievoorzieningen
3.10.2.1 Katteputje

Dit is een wadi met een oppervlakte van 2.999 m² en een diepte van 1,4 m (max. 1,65 m diep) op 
privaat terrein achter de serre van Galle die werd opgelegd bij de vergunning. De wadi is mede 
gekoppeld aan de waterloop, waarnaar het vertraagd afloopt.
Daar het veelal droog staat is er geen sprake dat dit functioneel is voor het serrebedrijf.
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Tabel 17: Eigenschappen wadi Katteputje 

Bodempeil 16,60 m TAW 
Bodempeil poel 16,45 m TAW 

 
3.10.2.1 Schuttershof 

Aan het De Montblancplein en Schuttershof werd een verlaagde groenzone van 1300 m² aangelegd 
met errond een gracht die water kan bufferen. 
 
Tabel 18: Eigenschappen groenzone met gracht Schuttershof 

Buffervolume 70 m³ 
Bodempeil 14,61 m TAW 
Leeglooppeil 14,83 m TAW 
Drempelpeil 15,88 m TAW 

 

 
Figuur 38: Groenzone met gracht Schuttershof 

3.10.2.2 Vaartstraat 
In de verkaveling in de Vaartstraat zijn twee wadi’s aangelegd. Op die manier kan het aflopende 
regenwater gebufferd worden, waar het kan infiltreren en vertraagd aflopen. 
 
Tabel 19: Eigenschappen wadi Vaartstraat 

Bodempeil westelijke wadi 13,65 m TAW 
Maximum peil westelijke wadi 14,00 m TAW 
Buffervolume westelijke wadi 44,44 m³ 
Bodempeil oostelijk wadi 14,65 m TAW 
Maximum peil oostelijke wadi 15,25 m TAW 
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Figuur 39: Wadi's Vaartstraat 

3.10.2.3 Hendrik Consciencestraat 
Deze infiltratiekom werd aangelegd om het aflopend water van de verharding van een nieuwe 
verkaveling met 8 loten te laten infiltreren. Daarbij werd in de kom een kolk voorzien 10 cm onder het 
maaiveld die dient als noodoverloop. 
 

Bodempeil 17,60 m TAW 
Noodoverloop 17,90 m TAW 

 

3.11 Gemeentelijke subsidie aanleg en onderhoud van kleine 
landschapselementen 

Het gemeentebestuur van Ingelmunster geeft subsidies voor een goed beheer van kleine 
landschapselementen. Dat zijn hagen, bomenrijen, houtkanten, poelen… die bijdragen tot een 
gevarieerd en waardevol landschap. Ze zijn zeer waardevol, op ecologisch vlak. Daarnaast zorgen 
hagen, houtkanten… ervoor dat het afstromende sediment wordt vastgehouden, waardoor er minder 
erosie plaatsvindt.
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4. JURIDISCHE & PLANOLOGISCHE CONTEXT
Een hemelwater- en droogteplan kan antwoord geven op de vraag waar we vandaag en morgen met 
het hemelwater naartoe moeten en is in deze context een leidraad voor een duurzaam waterbeleid
in de gemeente. De basisprincipes en ruimtelijke ideeën uit een hemelwater- en droogteplan worden 
dan ook afgestemd op bestaande wetgeving en plannen. 

4.1 Juridische context
Onderstaande instrumenten beschikken over een juridisch afdwingbare waarde. Ze vormen de basis 
voor het afleveren van een omgevingsvergunning en garanderen bijgevolg het uitvoeren van gewenste 
maatregelen. Het gaat hier vaak over wetgeving die betrekking heeft op het watersysteem maar ook 
over bestemmingsplannen, om verordening(en) of om andere juridisch afdwingbare regels. In 
bestemmingsplannen worden bestemmingen toegekend aan percelen en gebieden. Voorbeelden van 
bestemmingsplannen zijn het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en plannen van 
aanleg (BPA en APA). 

Milieuvergunning - Vlarem II
Het Decreet betreffende de milieuvergunning, en de uitvoeringsbesluiten daarvan (het VLAREM) 
beoogden deze verouderde en gefragmenteerde regeling te moderniseren en te integreren in één 
regeling, nl. die van de milieuvergunning. De milieuvergunning verving zowel de vroegere 
exploitatievergunning als de lozingsvergunning, de vergunning tot bescherming van het grondwater 
tegen verontreiniging, de vergunning voor de verwijdering van afvalstoffen, en de vergunning voor het 
houden van wedstrijden, test- en oefenritten, alsook recreatief gebruik van motorvoertuigen en 
motorrijwielen. In 1999 is ook de vergunning voor het winnen van grondwater in de milieuvergunning 
opgenomen. Het milieuvergunningsdecreet is een kaderdecreet dat een aantal algemene beginselen 
vastlegt.
In VLAREM II zijn de milieuvoorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op de ingedeelde 
inrichtingen. Het betreft zowel algemene voorwaarden, als sectorale voorwaarden die van toepassing 
zijn op inrichtingen van één bepaalde rubriek uit de indelingslijst. Daarnaast bevat VLAREM II ook 
algemene voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen. VLAREM II stelt ook milieukwaliteitsnormen 
vast (zoals onder meer voor oppervlaktewater en grondwater) en geeft aan waar de overheid in haar 
beleid deze kwaliteitsnormen dient te hanteren. VLAREM II wordt voortdurend aangepast aan de 
noden van de sectoren en aan de evolutie van de techniek. 

Sinds 2017 is de procedure van de omgevingsvergunning in werking getreden. Deze bevat de integratie 
van de voormalige bouw-, verkavelings- en milieuvergunning.

Verordeningen hemelwater
Een stedenbouwkundige verordening omvat het geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van 
toepassing zijn voor een afgebakend grondgebied. Veelal doet een verordening een uitspraak over het 
volledige grondgebied. 

4.1.2.1 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater
De Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening Hemelwater (GSV) beschrijft de maatregelen die 
genomen moeten worden met betrekking tot hemelwater inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater. De 
verordening is van kracht wanneer overdekte constructies her-/gebouwd worden, nieuwe 
verhardingen worden aangelegd of nieuwe wegenis wordt aangelegd. De verordening bepaalt de 
uitvoeringsprincipes en de normen waaraan voldoen moet zijn.
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Sedert 1 januari 2014 is een aangepaste verordening van kracht. Hierin zijn de minimale normen 
verstrengd.

4.1.2.2 Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 
baangrachten

In deze verordening is bepaald hoe omgegaan moet worden met baangrachten. Er wordt o.a. in 
vastgesteld dat het dempen van baangrachten verboden is. Daarnaast wordt bepaald dat zaken die 
zorgen dat de infiltratie van water in baangrachten wordt tegengewerkt en het overwelven of inbuizen 
van grachten vergunningsplichtig is. Deze overwelving mag maximaal 5 meter bedragen en is enkel 
toegestaan voor specifieke toegang tot een bepaald perceel.

Watertoets
De watertoets is een instrument waarmee de overheid, die beslist over een vergunning, een plan of 
een programma, inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de 
watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het 
plan of het programma. Op 1 maart 2012 is hieromtrent een nieuw uitvoeringsbesluit in werking 
getreden. Op de watertoetskaart wordt een overzicht gegeven van de effectieve en mogelijke 
overstromingsgevoelige gebieden. 

De watertoets kijkt naar nadelige effecten als gevolg van een verandering van de waterkwaliteit of -
kwantiteit, zowel voor mens, natuur als de economie. De overheid die over de vergunning, het plan of 
het programma beslist, gaat na of er schadelijke effecten te verwachten zijn. Voor projecten met 
mogelijk belangrijke nadelige effecten kan de vergunningverlenende of planopmakende overheid zich 
laten bijstaan door de betrokken waterbeheerder(s). Ligt het betrokken project bijvoorbeeld in 
overstromingsgevoelig gebied dan is het verplicht om het advies van de waterbeheerder in te winnen. 
Blijkt uit de watertoets dat er schade aan het watersysteem kan ontstaan, dan moet dit vermeld 
worden in een waterparagraaf, als onderdeel van de vergunning of goedkeuring van het plan. Ook de 
maatregelen om de schade te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren moeten in de 
waterparagraaf vermeld worden.

In Ingelmunster bevinden zich de effectief overstromingsgevoelige gebieden voornamelijk langs de 
Mandel (zie Figuur 40). Ook langs de Devebeek en in het uiterste noordwesten van de gemeente 
bevinden zich enkele effectief overstromingsgevoelige zones. Verspreid in de gemeente zijn er ook 
mogelijks overstromingsgevoelige gebieden. Het betreft voornamelijk kleine zones gelegen dichtbij de 
waterlopen.
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Figuur 40: Overstromingsgevoelige gebieden Ingelmunster (VMM & Vlaanderen, 2017)

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 
rioleringssystemen 

Op 20 augustus 2012 is het ministerieel besluit goedgekeurd dat de herziene code vaststelt.
De vorige code dateerde van 1996 en was aan herziening toe. De gehanteerde neerslagparameters 
stemden niet meer overeen met de verwachte toekomstige klimaatevoluties, waardoor ook de 
ontwerpparameters minder beschermden tegen wateroverlast.
In de nieuwe code wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig berekend dat een bui die zich 
statistisch gezien eens om de twintig jaar (vijf jaar in de code van 1996) voordoet geen wateroverlast 
op straat tot gevolg heeft. De ontwerpparameters werden geoptimaliseerd op basis van ervaringen 
met volledig gescheiden stelsels en de kwetsbaarheidskaart voor overstorten werd geactualiseerd. Er 
werd ook een luik toegevoegd over het beheer en onderhoud van rioleringen. 
Gezien de betekenisvolle verhoging van de terugkeerperiode voor water op straat werd een 
overgangsperiode voor bestaande en lopende projecten vastgelegd. 

Gewestplan 
Het gewestplan is een bestemmingsplan voor heel Vlaanderen dat de (toekomstige) bestemmingen 
van gebieden bepaalt. Sinds 2002 wordt het gewestplan niet meer bijgesteld, maar vervangen door 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Enkel daar waar het gewestplan nog niet veranderd is door een ander 
plan is het gewestplan nog van kracht.
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Bijzondere of algemene plannen van aanleg
De bijzondere of algemene plannen van aanleg (BPA’s en APA’s) verfijnen het gewestplan. De 
algemene plannen van aanleg hebben betrekking op een volledige gemeente; de bijzondere plannen 
van aanleg op een deel van het grondgebied. 
Onderstaande kaart (zie Figuur 42) geeft een overzicht van de contouren van alle BPA’s op het 
grondgebied van Ingelmunster.

Figuur 41: Gewestplan Ingelmunster (Omgeving Vlaanderen, 2002)
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Algemene principes die voorkomen in de verschillende BPA’s op vlak van hemelwater zijn:
Er moet een goede waterhuishouding zijn.
Er moeten maatregelen genomen worden voor de afvoer van regenwater dat maximaal geleid 
moet worden naar buffer- en groenzones (die niet verhard mogen worden, waardoor infiltratie 
mogelijk is) of naar bufferbekkens binnen de verharde zone (tegengaan van de snelle afvoer) 
(cf. BPA zonevreemde bedrijven). Op die manier wordt de riolering niet onnodig belast met 
regenwater.
Verder worden er maxima opgelegd voor de verhardingen. Vaak wordt er opgelegd dat deze 
waterdoorlatend moeten zijn of dat het afstromende water van die verhardingen moet 
infiltreren.

   
Figuur 42: BPA’s Ingelmunster

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) bepalen de ordening van een deel van het grondgebied 
van de gemeente. Een RUP vervangt altijd de bestaande bestemmingsplannen, zijnde het gewestplan, 
(delen van) een bijzonder plan van aanleg (BPA), of (delen van) een ouder RUP. Een RUP kan worden 
opgesteld door de gemeente, de provincie, of het gewest. Een RUP kadert steeds in de uitvoering van 
de bestaande ruimtelijke structuurplannen en mag hier niet mee in strijd zijn.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) (zie 4.2.10) wordt voor de opmaak van toekomstige 
RUP’s, voor wat betreft natuur en landschap, verwezen naar de acties in het GNOP (zie 4.2.3).
Onderstaande kaart (zie Figuur 43) geeft een overzicht van de contouren van alle RUP’s op het 
grondgebied van Ingelmunster.

In de verschillende gemeentelijke RUP’s die werden opgemaakt voor Ingelmunster komen een aantal 
zaken terug:
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De riolering moet niet onnodig belast worden met regenwater. Het water afkomstig van 
bebouwing en verhardingen moet maximaal geïnfiltreerd worden (op eigen terrein) of moet 
afgeleid worden naar bufferzones of te voorziene bufferbekkens (cf. GSV hemelwater). 
Ongeacht de bestemming die vooropgesteld wordt is het mogelijk om maatregelen te treffen 
voor een goede waterhuishouding te vrijwaren, zodat een goed waterbeheer uitgevoerd kan 
worden. Werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen nodig voor waterbeheersing zijn 
toegelaten in het volledige plangebied. Waterpartijen en afwateringsgrachten zijn steeds 
toegelaten. 
Een erfdienstbaarheid wordt afgedwongen langs waterlopen voor het beheer. Er wordt 
bijvoorbeeld voor een zone van 5 m van de oever toelating gegeven. In die zones geldt er dan 
ook een verbod op het plaatsen van alle constructies en planten die de doorgang belemmeren. 
Tuinzones en/of niet-bebouwde ruimten worden beperkt verhard (tot vaak 1/3 of 1/2 van de 
oppervlakte). Er wordt vaak opgelegd dat de verharding slechts aangelegd mag worden met 
bepaalde functies (bv. opritten, paden, terrassen,…). 
Pleinen en parkings mogen slechts beperkt verhard worden en best waterdoorlatend. 
Groen- en/of bufferzones worden deels aangelegd in functie van voorzieningen voor buffering 
en afvoer van water. Om infiltratie mogelijk te maken is er in die zones een verbod op het 
aanleggen van verharding. 
 

Enkele voorbeelden van specifieke maatregelen die in een bepaalde RUP’s worden opgelegd zijn: 
RUP Ketenstraat: riolering en oppervlaktewater mogen niet afwateren in spoorweggrachten. 
RUP Ketenstraat: waterloop Lendeledebeek moet in open profiel blijven (waar dat al het geval 
is). 
RUP Ringlaan-Bruggestraat: In de zone bestemd voor het stedelijk woonproject wordt de 
aanleg van groendaken opgelegd voor niet-betreedbare daken > 100m². 
RUP Waterstraat: De vallei dient behouden te blijven en bestaande watergrachten, 
waterpartijen en watervoorzieningen worden zoveel mogelijk behouden. 
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Figuur 43: RUP’s Ingelmunster (Ingelmunster, Plannenviewer, 2020) 

4.2 Planologische context 
Binnen de planologische context worden plannen opgesomd die beleidsrichtlijnen omvatten, maar die 
niet juridisch afdwingbaar zijn.  
 
Als eerste worden de plannen weergegeven die rechtstreeks of onrechtstreeks uitspraak doen over 
het watersysteem. Het geeft weer welke waterplanprocessen reeds van toepassing zijn binnen de 
gemeente. 
 
Daarnaast wordt er ingezoomd op de verschillende ruimtelijke plannen die een kader vormen voor de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling en bijgevolg impact hebben op de ruimte voor water.  
Een ruimtelijk structuurplan (RSP) is een plan dat het ruimtelijk beleid voor een gemeente, voor een 
provincie of een gewest omvat en de verwachte en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft. 
Naast een algemene visie wordt ook een visie voor de landschappelijke of natuurlijke structuur van het 
gebied uitgewerkt. Deze kunnen een basis vormen voor het hemelwater- en droogteplan. Het RSP 
bestaat uit een informatief deel (beschrijving van de bestaande structuren), richtinggevend deel 
(beschrijving van de gewenste structuren) en een bindend gedeelte waarin de bepalende overheid 
vastlegt welke acties zij zullen uitvoeren ter realisatie van de visie voor hun gebied. Een RSP is bindend 
voor de overheid, maar niet voor de burger. Met andere woorden dient een RSP niet als instrument 
voor het goedkeuren van een vergunningsaanvraag.  
 
Momenteel worden de verschillende structuurplannen stelselmatig vervangen door ruimtelijke 
beleidsplannen die ook op de 3 schaalniveaus kunnen worden opgemaakt. De beleidsplannen hoeven 
niet gebiedsdekkend te zijn; er kunnen strategische gebieden uitgewerkt worden en op gemeentelijk 
niveau zijn ook grensoverschrijdende plannen toegestaan. Op Vlaams niveau is het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) opmaakt.  
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Stroomgebiedbeheerplan Schelde (en Maas)
In het kader van de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water uit 2000 en de Europese 
Overstromingsrichtlijn uit 2007 (Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s), moeten 
stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor een periode van vijf jaar opgesteld worden en vervolgens 
elke zes jaar geëvalueerd en bijgestuurd worden. Zo stelde de Vlaamse Regering op 18 december 2015
het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde voor de periode 2016-2021 vast. De 
stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en 
het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen. sq

In 2021 worden de stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027 (voor Schelde én Maas), 
na een openbaar onderzoek, voorgelegd bij de Vlaamse Regering voor goedkeuring. In de nieuwe 
plannen worden de overstromingsrisicobeheerplannen geïntegreerd. Naar analogie wordt een nieuw 
waterschaarste- en droogterisicobeheerplan gemaakt.

Waterbeheerplan Leiebekken
De stroomgebiedsbeheerplannen zijn verder vertaald op bekkenschaal. Elke zes jaar wordt een 
integraal waterbeheerplan voor het Leiebekken opgesteld, een gezamenlijk plan van de verschillende 
waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal waterbeheerplan voor het Leiebekken wordt 
als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan. In dit plan worden acties voor 
het oppervlaktewater in het bekken gedefinieerd. Er worden zowel bekkenbrede als gebiedsspecifieke 
acties omschreven. 

In het kader van het uitwerken van een gebiedsgerichte visie voor het Leiebekken, wordt het
Leiebekken verder opgedeeld in regio’s die ingedeeld zijn in 6 klassen. Door middel van doelgericht 
overleg binnen de regio’s wordt getracht de doelstellingen te bereiken. Deze opdeling gebeurde op
basis van de inhoudelijke, geografische en/of projectmatige verbondenheid van de afstroomgebieden.
De klassen zijn afhankelijk van de afstand tot een goede toestand. De gebieden met de hoogste 
prioriteit worden speerpunt- en aandachtsgebieden genoemd.
Ingelmunster valt grotendeels in de regio van Mandel I, Mandel II, Devebeek en Kanaal Roeselare-Leie.
De visie op de overstromingsproblematiek rond de Mandel is dat er zoveel mogelijk water vast 
gehouden moet worden en/of vertraagd moet worden afgevoerd. Dit kan een combinatie zijn, zoals 
ingrepen in het bodemgebruik, beheer van de waterloop met knijpconstructies of schotten, maar ook 
meer aandacht aan de structuurkwaliteit van de waterloop (herwaardering grachtenstelsel, kleine 
landschapselementen, hermeandering…).

Onderstaande bekkenspecifieke actie is van belang voor Ingelmunster:
Aanleg van een GOG op de Lokkebeek – 6_F_0380

Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) gerapporteerd over de uitvoering van het 
bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende 
jaren. In het WUP van 2018 staan aanpak van de riolering in de Gistelstraat en Heirweg-Zuid als 
prioritair. Daarnaast is ook de sanering van de Krekelstraat en Lenteakkerstraat opgenomen.

De Bekkenbeheersplannen werden in het verleden nog verder aangevuld door plannen op deelbekken-
schaal, de zogenaamde DuLo-waterplannen (‘duurzaam lokaal waterplannen’). 

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
Het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan (GNOP) van Ingelmunster werd op 17 december 1996 
door de Gemeenteraad goedgekeurd. In dit plan werd een reeks van algemene 
natuurontwikkelingsmaatregelen gedefinieerd en werd een actieplan opgesteld voor het kerngebied 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster

63

van het plan, de Mandel-as. De vallei van de Mandel herbergt waardevolle natte graslanden en kleine 
landschapselementen en is tevens belangrijk voor het functioneren van de natuurlijke structuur in het 
stroomgebied van de Leie. In het actieplan worden maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat 
dit gebied nog beter zou voldoen aan deze functie (Ingelmunster, GNOP, sd).

Een van de natuurontwikkelingsmaatregelen in het GNOP was het opstellen van een gemeentelijk 
Bermbeheersplan. Dit plan werd in april 2000 afgewerkt door de WVI, nadat eerder in 1998 een 
berminventaris werd opgesteld (Ingelmunster, GNOP, sd).

Erosiebestrijdingsplan
Ingelmunster wordt niet als erosiegevoelige gemeente beschouwd. Tot op heden is er geen 
erosiebestrijdingsplan opgesteld.

Rioleringsplannen
Hydronautstudies brengen de bestaande rioleringsinfrastructuur kaart en geven een inzicht in de 
hydraulische werking of het fysisch gedrag van de infrastructuur. Deze studies hebben als doel om de 
toekomstvisie van een rioleringsnetwerk vorm te geven en om de voorstellen ter optimalisatie te 
onderbouwen. Hiervoor worden modellen opgesteld die o.a. de benodigde diameters berekenen. 
Ingelmunster liet een hydronautstudie uitvoering in 2016 en 2017 door studiebureau Hydroscan (zie 
3.6).

Naar aanleiding van het zoneringsbesluit van de Vlaamse Regering werden zoneringsplannen
opgemaakt (Figuur 44). Daar is een opdeling gemaakt in welk gebied reeds gerioleerd en aangesloten 
is op een waterzuivering (= centraal gebied/collectief geoptimaliseerd gebied), in welk gebied nog 
riolering gepland is of nog een collectieve zuivering wordt voorzien (= collectief te optimaliseren 
gebied) en waar een individuele zuivering van het afvalwater moet gebeuren.
Uit dit plan komen de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voort, waarin terug te vinden is welke 
projecten nog uitgevoerd moeten worden en wie ze zal uitvoeren. Elk project heeft een bepaalde 
prioriteit toegewezen gekregen. Die prioritering gebeurt op basis van ecologische (bv. milieu-impact) 
en economische (bv. kostprijs) factoren.
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Figuur 44: Zoneringsplan in ontwerp (CIW, 2021)

Burgemeestersconvenant en Duurzaam energieactieplan
4.2.6.1 Burgemeestersconvenant 2020

Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale 
inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze zullen die uitstoot op hun grondgebied met 
minstens 20% terugdringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en 
heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele lokale 
energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking. Het 
Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar 
engagementen nakomt.
Ingelmunster heeft in juni 2015, samen met gemeenten Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, 
Ruiselede, Tielt, Moorslede en Wingene, het burgemeestersconvenant ondertekend en dit onder de 
naam ‘Klimaatoverleg Midwest’ (Ingelmunster, Burgemeestersconvenant, sd).
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4.2.6.2 Burgemeestersconvenant 2030
In het kader van het burgemeestersconvenant engageerde het Klimaatoverleg Midwest zich in 2018 
opnieuw om de samenwerking na 2020 verder te zetten en het Europees Burgemeestersconvenant 
2030 te tekenen. Daarbij zijn de doelstellingen om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 
40% (mitigatie) en te werken aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie). 

In dat kader werd het duurzaam energie- en klimaatactieplan opgesteld. Dat werd uitgevoerd in 
samenwerking met de WVI, die een participatietraject opmaakte. Uit de georganiseerde Klimaattafels 
(die in elke gemeente doorgingen) werd inspiratie opgedaan, waaruit de ‘Ideeëngids’ ontstond, als 
basis voor het klimaatplan. Dit plan omvat de doelstellingen en acties om tot de vooropgestelde 
vermindering van CO2-uitstoot te komen. Daarnaast wil de gemeente inzetten op informeren, 
sensibiliseren en communiceren over de uitgevoerde acties. Als laatste bevat dit plan ook maatregelen 
naar de gevolgen van klimaatverandering toe (droogte, wateroverlast, hitte…). Belangrijke thema’s en 
acties daarbij zijn: ruimte voor water, rationeel watergebruik, infiltratie, buffering, blauw-groen 
netwerk en hittestress.

In het kader van dit HWP wordt in het desbetreffende klimaatplan reeds de intentie aangehaald dat 
de gemeenten:

Het gemengd stelsel willen omvormen naar een gescheiden stelsel.
Bronmaatregelen naar water toe wil inzetten, zoals

o Inzetten op ontharden
o Beperken van bijkomende verhardingen
o Stimuleren van infiltratie

Concrete acties waartoe Ingelmunster zich binnen dit plan engageert (of reeds uitvoert) zijn:
Stimuleren van het afkoppelen van hemelwater
Stimuleren hemelwaterputten en hergebruik
Stimuleren gebruik waterdoorlatende verhardingen en beperken van verharding
Bovengrondse infiltratie binnen verkavelingen (+ integratie)
Infiltratie binnen infrastructuur
Stimuleren aanleg en behoud van grachten
Stimuleren van (ondergrondse) waterbuffering
Aanleggen van GOG en buffers i.f.v. droogte
Opleggen van duurzame voorschriften in ruimtelijke planning omtrent hergebruik, buffering, 
ruimte voor water…
Sensibilisering water op eigen terrein houden
Handhaving opgelegde voorschriften omtrent waterbeheer
Plan van aanpak omtrent wateroverlast

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Volgens het RSV is Ingelmunster gelegen in het buitengebied. Een deel van de gemeente valt binnen 
het regionaal stedelijk gebied van Roeselare en een deel van het stedelijk netwerk op Vlaams niveau 
‘regio Kortrijk’. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De 
Vlaamse Regering wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand 
ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het 
doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 
hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.
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In juli 2018 keurde de Vlaamse Regering de strategische visie goed welke verder bouwt op het Witboek 
Ruimte Vlaanderen. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname 
beleidsopties op lange termijn, en meer bepaald de strategische doelstellingen. Zo stelt doelstelling 5
voor robuuste open ruimte te creëren door de verhardingsgraad met 15% terug te dringen tegen 2050. 
Doelstelling 6 streeft naar een fijnmazig netwerk van groenblauwe aders dwars doorheen de open en 
bebouwde ruimte tegen 2050, zodat de ruimte klimaatbestendig en meer leefbaar is.
Dit wordt doorvertaald in enkele ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. Men zet in op multifunctioneel 
ruimtegebruik en verweving. Integraal waterbeheer wordt voorop gesteld samen met het behoud van 
landschappelijke kwaliteiten en het versterken van ecologische infrastructuren. Dit vertaalt zich in 
robuuste en veerkrachtige open ruimte. Rivier- en beekvalleien moeten meer bewegingsruimte 
krijgen. Het fysisch systeem en de landschappelijke structuur zijn bepalend voor ruimtelijke 
ontwikkelingen.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan & Visienota Ruimte

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werd op 6 maart 2002 door de Vlaamse 
minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, goedgekeurd. Dit document omvat de voorwaarden en 
mogelijkheden om het ruimtegebruik in de provincie bij te sturen en te ontwikkelen en dit op basis van 
de lange termijn visie van de provincie. In deze visie wordt over de grenzen van de gemeentes heen 
een gewenste structuur vastgelegd, waarbij aandacht gegeven wordt aan gebiedsspecifieke ruimtelijke 
ontwikkelingen. De provincie is hierbij ingedeeld in verschillende deelruimtes. De afbakening van deze 
deelruimtes gebeurde op basis van gemeenschappelijke potenties, knelpunten en identiteit (PRS West-
Vlaanderen, Gecoördineerde versie 2014). Voor elke deelruimte werd onder andere de gewenste 
ruimtelijke structuur uitgewerkt en in kaart gebracht). 
In 2014 werd een eerste partiële herziening van het PRS goedgekeurd. 
In 2018 werd beslist een tweede partiële herziening door te voeren in 2019. 

Ingelmunster valt in de deelruimte ‘Middenruimte’. Figuur 45 geeft schematisch weer wat de 
gewenste ruimtelijke structuur voor de Middenruimte is.
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Figuur 45: Gewenste ruimtelijke structuur van de Middenruimte volgens het PRS (Provincie West-Vlaanderen, 2014) 

Naar aanleiding van de tweede herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd een 
communicatie- en participatietraject ‘De Plaatsbepalers’ opgericht. Door samen met experts, burgers 
en lokale politici aan tafel te gaan zitten, wil de provincie antwoord zoeken en geven op de uitdagingen 
waar we voor staan inzake ons ruimtelijk beleid (Provincie West-Vlaanderen, 2016).  
Hiervoor werd West-Vlaanderen opgedeeld in 5 regio’s:  

De kust 
Midden-West-Vlaanderen 
Noord-West-Vlaanderen 
Zuid-West-Vlaanderen 
De Westhoek 

 
De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen stelde, samen met de 
Gebiedsgerichte werking en de streekintercommunales Leiedal en WVI, 6 ruimtelijke principes op die 
als leidraad dienden voor het uitwerken van acties per regio: 

Principe 1: Herkennen en erkennen van het fysisch systeem 
Principe 2: De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkeling 
Principe 3: Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte 
Principe 4: Efficiënter maken van mobiliteit door slim locatiebeleid 
Principe 5: Centraal stellen en multifunctioneel maken van de publieke ruimte 
Principe 6: Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen. 

 
Ingelmunster behoort tot de regio Midden-West-Vlaanderen. Tijdens het traject werden door deze 
regio verschillende informatiesessies en workshops georganiseerd. Op basis van bovenstaande 
provinciale principes werden 6 krachtlijnen voor de regio uitgewerkt, die dan op hun beurt gebruikt 
werden als bron van dialoog tijdens de workshops. De resultaten van de overlegmomenten werden 
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samengevat in regionota’s die uiteindelijk door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 
besproken worden. Zij geven dan op hun beurt advies aan het provinciebestuur. 

Voornamelijk krachtlijn 5: Groenblauwe netwerken uitbouwen doorheen de hele regio legt de nadruk 
op het belang van hemelwater binnen het ruimtelijk beleid. Volgende voorstellen werden gedaan:

Multifunctioneel uitbouwen waterbuffers
o Bekken niet enkel als buffer bij overvloedige regen, maar eveneens als 

watervoorziening voor de landbouw tijdens droge periodes.
Maximaal inzetten op het vasthouden van water

o Landbouwers tijdelijk stukken grond laten overstromen, mits vergoeding
o Aanpassen profielen waterlopen

Waterlopen als groene verbindingen

Gemeentelijke ruimtelijk structuurplan 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) legt de gemeente zijn ruimtelijke visie naar de 
toekomst vast. Deze visie moet gericht zijn op zowel het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen als het 
Provinciaal Ruimtelijk structuurplan. Het GRS geeft aan welke beleid de gemeente zal volgen op 
ruimtelijk vlak en hoe de beschikbare ruimte ingevuld kan worden, waarbij vooruitgedacht wordt op 
vlak van huisvesting, tewerkstelling, natuur en milieu, mobiliteit, cultuur, … (WVI, 2007)

Het GRS bestaat uit 3 delen. In het informatief gedeelte worden de bestaande ruimtelijke structuur 
beschreven. Het richtinggevend gedeelte geeft een beschrijving van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. Het bindend gedeelte geeft een overzicht van beleidsmaatregelen die 
enkel bindend zijn voor de gemeente.

De gemeente Ingelmunster bevindt zich op de grens van het landelijke en het verstedelijkte. Er is 
namelijk een aanzienlijke open ruimte, maar het ligt eveneens in de stedelijke en industriële
invloedssfeer van Roeselare, mede door de ligging langs het kanaal Roeselare-Leie. De belangrijkste 
natuurlijke en landschappelijke structuren zijn de Mandel (met natuurgebied de Mandelhoek), de 
vallei van de Devebeek en de heuvelrug in het zuiden (richtinggevend gedeelte GRS).

Ingelmunster wil zich profileren als “gemeente met leefbare ontwikkelingen in bedrijvigheid en wonen 
binnen het regionaalstedelijk gebied Roeselare (RSGR), met realistische ontwikkelingsmogelijkheden 
voor landbouw met respect voor de open ruimte en landschap in het buitengebied, en het kanaal en 
de Mandelvallei als structurele dragers voor recreatie en natuur.” Meer specifiek is het een van de 
doelstellingen om de Mandelvallei natuurlijk en landschappelijk verder uit te bouwen, zoals ook de 
aangegeven visie is binnen RSGR (richtinggevend gedeelte GRS) (Figuur 47).

De globale toekomstvisie wordt in het richtinggevend gedeelte samengevat als (Figuur 46):
Vrijwaren belangrijkste open ruimtegebieden en structuurbepalende elementen
Mandelvallei als drager voor natuur / kanaal als drager voor zachte recreatie
Invullen van nog niet aangesneden woongebieden
Concentratie bedrijvigheid ten noordwesten van de kern en rond de N399
Leegkomende grootschalige bedrijvigheid in centrum = naar wonen
Gecontroleerde ruimtelijke ontwikkeling van baanwinkels
Doorgaand verkeer uit centrum

Er dient ook ruimte voor water voorzien te worden. Bij het verharden van oppervlakten moet aandacht 
besteed worden aan waterberging binnen het project (zo veel mogelijk water infiltreren en niet te snel 
afstromen). Een snelle afvoer van water kan leiden tot overstromingen in de Mandelvallei. Naast 
integratie van de watertoets worden erosiebestrijdende maatregelen; de GSV inzake 
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hemelwaterputten, infiltratie, buffer en gescheiden lozing; de gemeentelijke verkavelingsverordening 
met betrekking tot waterhuishoudingsmaatregelen; verordening inzake verbod op overwelving 
baangrachten en het ecologisch beheer van waterspaarbekkens naar voren geschoven. Bij 
bouwaanvragen wordt een goede waterhuishouding als voorwaarde gezien. 
 

 
Figuur 46: Schematische voorstelling gewenste globale toekomstvisie GRS Ingelmunster – richtinggevend gedeelte (WVI, 
2007) 
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Figuur 47: Schematische weergave gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur uit het GRS Ingelmunster – uit 
Richtinggevend gedeelte (WVI, 2007)

Gemeentelijk Beleidsvisie voor legislatuur 2014 – 2019
In deze beleidsnota voor de bestuursperiode 2014 – 2019 stelde de gemeente de visie en richting voor 
waarin de gemeente zichzelf wil zien evolueren. In de algemene visie staat ‘ruimte geven’ centraal, 
zowel in fysieke betekenis als in het goed ondersteunen en activeren. Een belangrijk aspect hierbinnen 
is ruimte voor water, meer concreet het aanpakken van de gekende wateroverlast. Met dit 
hemelwaterplan is de gemeente alvast gestart met één van hun ambities omschreven in de 
beleidsvisie. 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster

71

5. KNELPUNTEN

5.1 Wateroverlast - overstromingen
Huidige knelpunten

Na inventarisatie en analyse van overstromingen en brandweerinterventies in de voorbije 10 jaar zijn 
26 knelpunten weerhouden die op heden nog steeds een knelpunt zijn inzake wateroverlast, zowel op 
de riolering, de waterloop, als de weg (zie Figuur 48). Er bevinden zich heel wat knelpunten in het 
centrale woongebied, waar woningen bedreigd worden. Daarnaast zijn ook enkele voorname gekende 
knelpunten aangeduid in het buitengebied.

Figuur 48: Overzicht wateroverlastknelpunten en pluviale overstromingsgebieden T25 Ingelmunster (VMM, sd)
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Doorgaans kunnen de oorzaken van wateroverlast toegeschreven worden aan een aantal algemene en 
terugkerende symptomen. Als eerste komt wateroverlast voor op plaatsen die reeds in 
overstromingsgebied liggen van de waterlopen. Op deze lagergelegen plaatsen is de kans op 
overstroming vanuit de waterloop van nature al groter. Een terugkerend symptoom van wateroverlast 
is een hoog waterpeil van de Mandel en eventueel een omgekeerde werking van de overstort, 
waardoor er water in het rioleringsstelsel loopt. Daarnaast kan er water op straat komen doordat de 
bestaande leidingen niet groot genoeg gedimensioneerd zijn voor het grote volume water dat na een 
regenbui verwerkt moet worden. Als laatste kan de oorzaak van wateroverlast van private oorsprong 
zijn, bv. bij slecht onderhoud van private inbuizingen.

Voor een aantal knelpunten zijn reeds maatregelen getroffen. Echter heeft het tot op heden nog niet 
voldoende geregend om in te schatten of het knelpunt wel degelijk opgelost is. Deze plaatsen werden 
tot nog toe behouden als knelpunt. Dit is het geval voor de knelpunten langs de zijbeek van de 
Gistelbeek en Heirweg-Zuid.
Voor andere knelpunten, gekend uit het verleden, zijn reeds oplossingen gedefinieerd of uitgevoerd 
die ervoor moeten zorgen dat die knelpunten in de toekomst opgelost zijn. Bijvoorbeeld het GOG op 
de Lendeledebeek en waterbeheersingswerken op de Mispelaarbeek. De knelpunten gelinkt aan de 
Meusbroekwijk (zie Figuur 49) zouden opgelost moeten zijn met het project dat daar uitgevoerd werd.

Toekomstig knelpunten
In Figuur 50 zijn enkele gevolgen opgetekend in het Klimaatportaal van de klimaatwijziging bij een 
hoog-impactscenario bij overstromingen. De toekomstige gevolgen blijken in Ingelmunster zwaarder 
te zijn in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde.
Figuur 51 toont de omvang van overstroming en de bijhorende diepte als gevolg van een T1000-bui 
(zeer weinig frequent). Daarbij valt op dat in Ingelmunster de toekomstige overstromingen zwaardere 
gevolgen zullen hebben. Gebouwen, woonwijken en andere plaatsen die op dit moment niet in 
overstromingsgebied liggen, zullen in de toekomst ook bedreigd worden. De overstromingsdiepte van 
plaatsen die nu reeds ook in de risicozone liggen, zal daarbij ook toenemen.

Figuur 49: Knelpunten ter hoogte van de Meulebekestraat en Hinneblikstraat met bijhorend project.
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Figuur 50: Overstromingen bij klimaatverandering (VMM, 2020) 

 
Figuur 51: Pluviale overstromingskaart (waterdiepte) voor T1000 (huidig) en T1000 (hoog-impact scenario) (VMM, 2020) 
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5.2 Grachten aangesloten op de riolering (inlaten) 
Op een aantal plaatsen sluiten grachten aan op de riolering of loopt de regenwaterleiding in het 
gemengde stelsel. Dit veroorzaakt extra drukopbouw in het rioleringsstelsel, doordat te veel 
hemelwater in het rioleringsstelsel terecht komt. Dit zorgt voor een verhoogde overstortwerking naar 
de beek en dus een tijdelijke vervuiling. Een verhoogde vervuiling treedt op na een lange droge 
periode, waarbij het bezinksel uit de riolering in de beek komt (first flush). Daarnaast wordt het water 
verdund, wat zorgt voor een minder efficiënte werking van het RWZI.  
Figuur 52 geeft een overzicht van de aanwezige inlaten in de gemeente volgens de inventarisatie van 
Fluvius en de gekende knelpunten bij VMM. 
 

 
Figuur 52: Overzicht knelpunten oppervlaktewater naar RWZI (VMM, Rioolinventaris, 2020) 

5.3 Knelpunten op het rioleringsstelsel 
Uit het hydronautmodel van de bestaande toestand (22/12/2017) uitgevoerd door Hydroscan komen 
een aantal knelpunten op het rioleringsstelsel naar voor. In het kader van dit hemelwater- en 
droogteplan zijn dit de belangrijkste: 

Water op straat 
De locaties waar wateroverlast gekend was werd gelinkt aan het model. In dit rapport komt 
dit terug in 5.1. 
Verdunning 
De grachten die zijn aangesloten op de riolering worden besproken in 5.1.2. 
Doorvoercapaciteit 
Heel wat leidingen komen uit het model als ondergedimensioneerd, waardoor er te weinig 
capaciteit is om het water af te voeren bij hevige neerslag. Dit kan leiden tot opstuwing van de 
leidingen (en wateroverlast) en de frequente werking van overstorten (zie hieronder). 
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Overstortwerking & lozing 
De werking van overstorten en lozingen zorgen ervoor dat er vaak vervuild water in het 
regenwaterstelsel terecht komt. In een tabel weergegeven in het rapport van de modellering 
worden de geloosde volumes voor buien met een frequentie van 7 en 10 keer per jaar 
weergegeven (enkel voor gemengde en DWA overstorten en uitlaten). 
Tabel terug te vinden onder 7.4.1 (Ecologische impact op het oppervlaktestelsel) van rapport 
model bestaande toestand. 

 

5.4 Erosie - afstroom van gronden 
Onder erosie wordt zowel de watererosie als de bewerkingserosie verstaan. Bij bewerkingserosie 
beschouwt men de bodemdegradatie die op het perceel zelf plaats vindt. Echter heeft deze erosie 
eveneens een invloed op de afspoeling van water. Problemen die kunnen worden vastgesteld zijn o.a. 
geulen op de akkers, afspoelen van de bodem en aarde in de grachten en op de weg. 
 
Niettegenstaande Ingelmunster niet beschouwd wordt als een erosiegevoelige gemeente en zodoende 
er ook geen grote erosieknelpunten zijn, worden toch een aantal knelpunten gemeld. Deze knelpunten 
bevinden zich voornamelijk rond Heirweg-Zuid richting Lendelede. Langs deze kant bevinden zich 
steilere hellingen, waardoor de erosie zich meer manifesteert. 
 
Potentiële bodemerosiekaart 
De potentiële bodemerosiekaart (zie Figuur 53) geeft per landbouwperceel de mate van potentiële 
erosie weer.  Voornamelijk in de zuidelijke helft van de gemeente, waar de hellingsgraad hoger is en 
er meer landbouwpercelen gelegen zijn, is de potentiële bodemerosie hoger. 
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Figuur 53: Potentiële bodemerosiekaart (DOV, 2020) 

Erosiegevoeligheid 
In het landschap kunnen zones afgebakend worden die op basis van morfologische bodemkenmerken 
meer of minder gevoelig zijn voor erosie. Het bepalen van die gevoeligheid gebeurt op basis van een 
aantal indicatoren:op de textuur van de bodemtoplaag (erodibiliteit), de aard en de diepte van het 
substraat en de profielontwikkeling van de bodem (erodibiliteit bij voortschrijdende erosie) en de 
bodemvruchtbaarheid. 
Onderstaande kaart (Figuur 54) geeft weer dat de hoogste erosiegevoeligheid zich in het zuiden van 
de gemeente bevindt waar de hellingen het grootst zijn. 
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Figuur 54: Erosiegevoeligheid van de bodem (VMM & Informatie Vlaanderen, 2006) 

Landgebruik 
Bij het opstellen van de potentiële bodemerosiekaart en erosiegevoeligheidskaart wordt geen 
rekening gehouden met het landgebruik. Echter heeft het landgebruik ook een grote invloed op de 
bodemerosie. Aanwezigheid van vegetatie heeft een positieve invloed op het tegengaan van 
bodemerosie. Een overzicht van het landgebruik op perceelsniveau wordt weergegeven in 
onderstaande kaart (zie Figuur 55). 
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Figuur 55: Landgebruik op perceelsniveau Ingelmunster (Landbouw en Visserij & Informatie Vlaanderen, 2019) 

5.5 Droogte 
Recentelijk komen vaker langere periodes van droogte voor door langdurige periodes zonder neerslag. 
Gecombineerd met hogere temperaturen en hittegolven, resulteert dit in waterschaarste en droogte.  
In die periodes worden vanuit de Vlaamse Overheid en/of door de Gouverneur van West-Vlaanderen 
waterbeperkende maatregelen uitgevaardigd opdat een minimaal waterpeil in de waterlopen en 
waterkwaliteit gegarandeerd blijft. Echter komen landbouwers toch in de problemen om in voldoende 
waterbevoorrading te voorzien. Vele landbouwers zien hun omzet in droogteperiodes dalen, met 
mogelijk inkomensverliezen. De droogte in de zomers van 2017 en 2018 werden beide erkend als 
landbouwramp, waardoor een schadedossier ingediend kon worden. 
 
In Figuur 5 is te zien dat voorspeld wordt dat de temperatuur zal stijgen, wat leidt tot een groter 
aandeel van de jaarlijkse neerslag dat verdampt. Daarnaast zal het aantal droge dagen per jaar stijgen 
en zal er in de zomer minder neerslag vallen. Dat zou er toe leiden dat een droog jaar dat nu iedere 20 
jaar voorkomt in 2100 iedere 2 jaar zal voorkomen volgens het hoog-impactscenario. (klimaatportaal) 
 
Een overzicht van de droogtegevoeligheid van de bodem binnen Ingelmunster wordt weergegeven in 
Figuur 56. 
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Figuur 56: Droogtegevoeligheid bodem Ingelmunster (VMM, 2020) 
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6. VISIE & MAATREGELEN
Bij het uitwerken van de visie rond een duurzaam beheer van hemelwater vormen een aantal 
basisprincipes het kader. Deze principes werden in de ladder van Lansink (Figuur 57) opgenomen om 
aan te tonen welke principes als eerste bekeken moeten worden. Daarbij is het de bedoeling dat bij 
het maken van een ontwerp telkens voldoende gemotiveerd wordt als er een trapje wordt afgedaald.

Als eerste moet ingezet worden om de afstroom van water zoveel als mogelijk te vermijden. Wanneer 
dit (deels) niet mogelijk is, moet het water hergebruikt worden. Daarna moet er ingezet worden om 
het water opnieuw te laten infiltreren in de bodem. Pas daarna mag het hemelwater gebufferd worden 
en vertraagd afgevoerd.

Deze basisprincipes vormen binnen de meerlaagse waterveiligheid de laag van de ‘protectie’. 
Daarnaast dient er eveneens gekeken te worden naar maatregelen die kaderen binnen de ‘preventie’ 
en ‘paraatheid’. Preventieve maatregelen zetten in op de bescherming en de schade te beperken 
wanneer overstromingen toch voorkomen. Paraatheid houdt in dat er maatregelen genomen worden 
om alert te kunnen optreden op momenten van overstromingen, zodanig erger te kunnen voorkomen.

Figuur 57: Ladder van Lansink (Integraal waterbeleid)

6.1 Afstroom vermijden
Verharde oppervlakken genereren een snelle afstroom van regenwater naar het al dan niet gescheiden 
afvoerstelsel. De onvertraagde afvoer van deze verharde oppervlakken is verantwoordelijk voor hoge 
debieten waardoor het stelsel onder druk kan komen te staan en wateroverlast optreedt. Het 
vermijden van afstroom wordt dus in de eerste plaats gerealiseerd door (bijkomende) verharding te 
beperken. Indien verharding niet vermeden kan worden, zoals verharding die bestaat uit gebouwen, 
is het belangrijk om deze verharde oppervlakken optimaal te benutten en in te zetten op een 
meervoudig ruimtegebruik.

Ontharding
De meest logische manier om verharding terug te dringen is het opbreken van bestaande overbodige 
verharding. Hierdoor kan de bodem opnieuw fungeren als spons en zal afstroom van hemelwater 
verminderen. Het terugdringen van verharding heeft niet enkel een positieve impact op wateroverlast 
maar ook op andere klimaateffecten zoals droogte en hittestress. Naast de klimatologische voordelen 
kan ontharding ook ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische voordelen bieden.

Grote verhardingen van parkings of pleinen kunnen verwijderd worden en vervangen worden door 
waterdoorlatende verharding, zie ook §6.1.2.2.
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Binnen een onthardingsstrategie dienen niet enkel volledige verhardingen opgebroken te worden, er 
kan ook gekeken worden of bestaande verhardingen niet ‘verkleind’ kunnen worden. Zo kan gekeken 
worden om op openbaar domein pleinen en andere verharding, waarvan niet heel het oppervlak 
verhard dient te zijn, deels te ontharden. Hetzelfde geldt voor overbodige weginfrastructuur. Het 
onthardingspotentieel van het wegennet kan bepaald worden door te analyseren of een weg niet te 
breed is en of meerdere rijstroken of verharde voetpaden wel strikt noodzakelijk zijn in bepaalde 
straten. Ook worden vaak middenbermen onnodig verhard. Door het opbreken van dergelijke 
overbodige verharding daalt het netto verhard oppervlak.

Op privaat terrein zijn het de voortuinen of opritten die vaak onnodig verhard zijn. Het oogt vaak sober, 
draagt bij tot droogte (versnelde afvoer) en hittestress. De gemeente kan een stimulerend beleid 
voeren om deze te ontharden.

Figuur 58: Verharde voortuin in Mandelbeekstraat

Tegelijkertijd kunnen de gecreëerde onverharde zones ook ingezet worden om de nog resterende 
verharding naar te laten afwateren zodat ook deze minder afstroom naar het afvoerstelsel genereren. 
Denk bijvoorbeeld aan verlaagde groenzones i.p.v. verharde middenbermen en tegeltuinen die in een 
onthard stuk van het voetpad aangelegd worden. Bovendien gaat ontharding gepaard met 
vergroening. Uiteraard dient het ontharden van weginfrastructuur steeds te gebeuren rekening 
houdend met de mobiliteitsvoorwaarden.

Bijkomende verharding vermijden
Om bijkomende verhardingen te vermijden dient bij nieuwe ontwikkelingen en bouwprojecten er 
steeds naar gestreefd te worden om de toekomstige verharding zoveel mogelijk te beperken en de 
aanwezige open ruimte maximaal te vrijwaren. Dit kan door voor dichte bouwvormen te kiezen en de 
bouwhoogte te optimaliseren. Zo wordt met eenzelfde bebouwingsdichtheid meer open ruimte 
gecreëerd, hetgeen bijdraagt aan het vermijden van afstroom van hemelwater maar ook aan de groene 
belevingswaarde en het tegengaan van hittestress in stedelijk gebied.

Daarnaast kunnen er voor de verhardingen die toch gerealiseerd zullen worden bijkomende eisen 
gesteld worden. Zo kunnen voor daken en gebouwen bijvoorbeeld verhoogde stabiliteitseisen gesteld 
worden, zodat multifunctionele inrichting van daken mogelijk wordt. Voor verhardingen zoals 
parkeervakken en pleinen kan  worden opgelegd om deze (deels) in waterdoorlatend materiaal aan te 
leggen of het afstromend water plaatselijk te laten infiltreren.  
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6.1.2.1 Multifunctionele daken
Door daken multifunctioneel in te zetten kan de afstroom sterk beperkt worden. Platte daken kunnen 
bijvoorbeeld ingericht worden als groendaken of waterdaken. Deze daken verhogen de weerbaarheid 
van het stedelijke gebied. Door verdamping en waterberging in de substraatlaag stroomt er minder 
regenwater vertraagd van het dak af, wat de afvoerpiek afvlakt. Daarnaast leveren groene daken een 
bijdrage aan een betere isolatie, hogere biodiversiteit, geluidsreductie en fijnstofbinding in een 
stedelijke omgeving (CIW, Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater, 2016). Bij retentiedaken of waterdaken is zelfs nog een extra bergingslaag 
voor regenwater voorzien onder de substraatlaag. 

Indien afstroom van daken niet vermeden kan worden, kan ingezet worden op een multifunctioneel 
gebruik van daken. Wanneer de ruimte op daken ook voor een andere functies wordt ingezet, dient er 
hiervoor geen extra verharding  voorzien te worden. Een dak van een gebouw kan zo ingezet worden 
voor parkeren. Dit dak zal nog steeds afstroom van regenwater genereren, maar er wordt wel 
vermeden dat er op een andere plaats open ruimte ingenomen en verhard wordt om parkeren 
mogelijk te maken. Op eenzelfde manier kan het dak ook ingericht worden als lunch- of vergaderruimte 
voor een bedrijf, een leesruimte op de bibliotheek, educatieve ruimte op schoolgebouwen… Of als 
openbaar park zoals bij de nieuwe Ikea in Wenen.

6.1.2.2 Waterdoorlatende verharding
Er bestaan heel wat vormen van verharding die toch nog infiltratie van het regenwater naar de bodem 
toelaten en zo ook afstroom naar het afvoerstelsel beperken, denk maar aan poreuze beton, 
grasbetonstenen, grind… Wanneer voor een bepaalde toepassing toch een verharding nodig is (vb. 
parkeerterrein, oprit…) dient steeds eerst naar deze soorten van waterdoorlatende verharding 
gekeken te worden. Dit geldt zowel voor bestaande, als nieuwe verharding.

a. b.

Figuur 59: a. Dak als lunchruimte voor bedrijf (LoodsXL, sd); b. Ikea Wenen - Dak als openbaar park (De Wilde, A., 2020)
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Figuur 60: Waterdoorlatende verhardingsmaterialen (Blauwgroene Netwerken, sd)

Afkoppelen verharding
Niet enkel door het terugdringen van verharding wordt afstroom van regenwater beperkt. Er kan ook 
gekozen worden om de afwaterende oppervlaktes van het afvoerstelsel af te koppelen en het water 
plaatselijk te laten infiltreren. De verharding hoeft in dit geval niet opgebroken te worden. Daarbij zal 
het water dat valt op de bestaande verharding het afwateringsstelsel niet belasten. Door simpelweg 
enkele verlaagde groene zones te voorzien en de verharding hiernaar te laten afwateren kan het water 
(deels) infiltreren en wordt de afstroom naar het stelsel vermeden. De gemeente kan hierin het 
voortouw nemen op het openbaar domein. Maar ook de inwoners kunnen hier hun steentje bijdragen, 
eventueel gesubsidieerd door de gemeente. Voorbeelden zijn het creëren van verlaagde zone in de 
tuin en het dakoppervlak hiernaar afwateren, ecologische voortuin aanleggen met infiltratiezone en 
verharding van oprit hiernaar afwateren…

Figuur 61: Regenwater naar wadi in voortuin (links: aanleg wadi, rechts: wadi voltooid) (Van Eck, G., sd)              
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Figuur 62: Regenwater naar infiltratiegracht (Aquafin, Vlario, sd)

Vermijden afstroom van onverharde oppervlaktes
Het vermijden van afstromend regenwater beperkt zich niet enkel tot de afstroming van verharde 
oppervlakken. Hoewel er significant minder water afstroomt van onverharde oppervlakten, kan ook 
dit water bijdragen tot de belasting van het afvoerstelsel. Zeker in gebieden waar grote 
aaneengesloten onverharde oppervlakken aanwezig zijn. In agrarische gebieden moet er aandacht 
besteed worden aan het vermijden van bodemverdichting. Zodat het water zo goed mogelijk kan 
insijpelen, in plaats van het veld af te lopen, dit kan immers leiden tot bodemerosie en modderoverlast. 
In deze gebieden dient ingezet te worden op een combinatie van waterbufferende 
erosiebestrijdingsmaatregelen zoals houtkanten of grasstroken.

6.2 Hergebruik
Indien afstroom van regenwater niet vermeden kan worden, is het noodzakelijk het afstromend 
regenwater op te vangen en opnieuw aan te wenden. Hergebruik van regenwater is een uitstekende 
maatregel tegen wateroverlast én droogte. Door in te zetten op hergebruik van regenwater kan de 
vraag naar hoogwaardig grondwater of leidingwater verkleind worden, wat de druk op de 
drinkwaterreserves ten goede komt. Daarnaast vermindert hergebruik van regenwater de belasting op 
het afvoerstelsel. Dit vermindert de wateroverlast en heeft ook een positief effect op de waterkwaliteit 
van de ontvangende waterlopen. Doordat er minder water naar het stelsel gevoerd wordt, zal de 
overstortwerking immers afnemen en dus minder water vanuit het gemengd stelsel in het 
oppervlaktewater terecht komen.

Hergebruik op individuele schaal
Bij nieuwbouw of gebouwen die een grondige verbouwing ondergaan, verplicht de GSVH reeds om 
regenwater afkomstig van dakoppervlakken op te vangen in een regenwaterput voor hergebruik. Doch 
kan ook bij bestaande woningen ingezet worden op het opvangen en hergebruiken van regenwater. 
Het plaatsen en aansluiten van een hemelwaterput bij een bestaande woning vraagt vaak heel wat 
inspanning. Dit is zeker het geval wanneer men een aansluiting wil voorzien voor 
binnenhuistoepassingen (vb. toiletspoeling, aansluiting wasmachine). De opvang van regenwater voor 
buitenhuistoepassingen kan echter vaak op een eenvoudigere manier gerealiseerd worden. Zo kan een 
individuele woning relatief makkelijk voorzien worden van een regenton of ander bovengronds 
opvangsysteem waar het dakoppervlak naar afwatert. Via een aftappunt kan het opgevangen 
regenwater dan eenvoudig gebruikt worden voor het besproeien van de tuin, het wassen van de 
ramen,… 
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Figuur 63: Regenwaterton voor opvang en hergebruik van regenwater

Hergebruik op grotere schaal en openbaar domein
Door de watervraag en -aanbod op een grotere ruimtelijke schaal af te stemmen, kunnen vaak 
bijkomende mogelijkheden gecreëerd worden. Het opvangen van regenwater op één locatie om het 
vervolgens op een andere locatie te hergebruiken vraagt het opzetten van samenwerkingsverbanden 
en collectieve hergebruiksystemen, dit kan zowel binnen één sector, als sector overschrijdend.

Bedrijfs- en fabrieksgebouwen worden vaak gekenmerkt door een groot (plat) dakoppervlak. 
Bovendien hebben bedrijven vaak een grotere watervraag (bijvoorbeeld door een bepaald 
bedrijfsproces of aanwezigheid van meerdere toiletten) die door het plaatselijk opgevangen 
regenwater ingevuld zou kunnen worden. Dit geldt al sneller voor bedrijven met een 
grondwaterwinning. Binnen bedrijventerreinen kunnen (kosten)efficiënte systemen ontwikkeld 
worden waarbij bedrijven met verschillende noden via een korte keten in elkaars waterbehoeften 
kunnen voorzien op een beperkte oppervlakte. Bedrijven die bijvoorbeeld een grote watervraag 
hebben en gelegen zijn in de nabijheid van bedrijven met aanzienlijke verhardingen, kunnen het 
opgevangen afstromend regenwater van het naburig bedrijf hergebruiken.

Ook binnen de landbouwsector en in de stedelijke omgeving (interactie privaat-openbaar domein) kan 
gekeken worden om collectieve systemen aan te leggen en zo de vraag en aanbod naar water binnen 
een gebied op elkaar af te stemmen. Het opvangen van het afstromend water van verharde parkings 
en pleinen op openbaar domein kan op die manier aangewend worden voor de beregening.

Inzetten op alternatieve waterbronnen 
6.2.3.1 Proceswater

Naast het hergebruik van regenwater kunnen ook andere waterstromen aangewend worden om de 
druk op het watersysteem te verlichten. Zo kan gezuiverd of zelfs ongezuiverd proceswater van 
bedrijven voor bepaalde toepassingen gebruikt worden. Door het aanwenden van deze alternatieve 
waterbron worden gebruikers minder afhankelijk van hoogkwalitatieve waterbronnen en verlaagt de 
druk op het afvoerstelsel door een verminderde lozing. Gezuiverd proceswater dat wordt opgevangen 
kan gebruikt worden door de landbouw, waardoor er een interactie ontstaat tussen het 
wateroverschot binnen de industrie en de vraag van de landbouw.
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6.2.3.2 Bemalingswater
Bij een bouwwerf wordt grondwater opgepompt zodat ondergrondse constructies in droge grond 
gebouwd kunnen worden. In eerste instantie moet dit opgepompte water zo dicht mogelijk terug in 
de grond gebracht worden via bijvoorbeeld infiltratieputten (retourbemaling). In een dichtbebouwde
omgeving is dat echter vaak niet mogelijk door gebrek aan ruimte. Dan wordt het water geloosd in een 
dichtbij gelegen waterloop of regenwaterafvoer. Zijn die ook niet aanwezig, wordt het water geloosd 
in de gemengde riolering. In dat geval kan veel kostbaar water verloren gaan.

Indien het bemalingswater niet vervuild is, kan het hergebruikt worden door de inwoners. Zo kan een 
opvangtank geplaatst worden waar inwoners/landbouwers/… uit kunnen aftappen. Dit kan geregeld 
worden vanuit de gemeente, of de gemeente kan samenwerken met bestaande initiatieven.
Wanneer de grondwaterstand voldoende laag is, hoeft er niet gepompt te worden. Daarom kan via 
constante monitoring en sondegestuurde pompen ervoor gezorgd worden dat de pompen afslaan 
wanneer de grondwaterstand voldoende laag is.

6.3 Infiltratie
Het afstromend water dat niet kan worden aangewend voor hergebruik, dient maximaal te worden 
geïnfiltreerd in de bodem. Regenwater dat in de bodem infiltreert zal niet in het afvoersysteem terecht 
komen waardoor de belasting en het overstromingsrisico daalt. Door het water op het terrein te 
houden worden significante hoeveelheden water weggehouden uit het rioleringsstelsel en de 
waterlopen. Bovendien zal het geïnfiltreerde water zorgen voor een aanvulling van de 
grondwaterreserves. De infiltratie van hemelwater is daarom een cruciale factor voor het aanpakken 
van zowel wateroverlast als droogte. Aan projecten die onderhevig zijn aan de GSV Hemelwater wordt 
een infiltratievoorziening verplicht (minimum infiltratieoppervlakte: 4 m²/100 m² afwaterende 
oppervlakte en minimum buffervolume: 25 l/ m² afwaterende oppervlakte). (Omgeving Vlaanderen, 
2014; Omgeving Vlaanderen, Omgevingsloket, 2020)

Het infiltreren van hemelwater kan op verschillende manieren gebeuren. Een onderscheid kan 
gemaakt worden tussen rechtstreekse en onrechtstreekse infiltratie.

Rechtstreekse infiltratie
Bij rechtstreekse infiltratie zal het regenwater dat op een onverhard oppervlak valt meteen infiltreren 
in de bodem. Het wordt dus niet afgevoerd om te infiltreren via een bepaalde voorziening. 
Rechtstreekse infiltratie kan dus bevorderd worden door het wegnemen van de ondoorlaatbare 
verhardingen (zie §6.1.1). Het verharden van oppervlaktes zorgt ervoor dat er steeds een bepaalde 
buffercapaciteit wordt weggenomen. Het water dat op verharde oppervlaktes valt kan infiltreren in de 
nabij gelegen onverharde bodem, door middel van de verharding te laten afhellen. Eenvoudige 
ingrepen, zoals de aanleg van infiltratiebermen, infiltratiegrachten of het laten aflopen van water naar 
een depressie in de tuin of groenzone, zorgen voor de infiltratie van het water.
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Figuur 64: Voorbeeld waar water van de openbare weg naar infiltratieberm kan afstromen

Onrechtstreekse infiltratie
Wanneer afstromend water via een afvoerbuis naar een infiltratievoorziening wordt geleid, is er sprake 
van onrechtstreekse infiltratie. Deze voorzieningen kunnen dienen om het aflopend water van 
individuele woningen, gebouwen of andere verhardingen te laten infiltreren. Daarnaast kunnen 
collectieve infiltratievoorzieningen worden aangelegd die het water afkomstig binnen een bepaald 
project of clustering van gebouwen infiltreert. De GSV Hemelwater verplicht een collectieve 
voorziening bij de aanleg van verkavelingen.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen bovengrondse en ondergrondse infiltratie. De 
voorkeur gaat uit naar bovengrondse, ondiepe infiltratie (tot 30 cm onder maaiveld). Dit om te 
vermijden dat het grondwaterpeil een beperkende rol speelt. Bij deze systemen is infiltratie mogelijk 
op locaties waar het grondwater relatief ondiep zit. Daarnaast is dit ook vaak gemakkelijker in 
onderhoud. Bij diepere systemen zoals infiltratiegrachten dient zeker de grondwaterstand nagegaan 
worden.

Bovengrondse infiltratievoorzieningen kunnen vaak multifunctioneel ingericht worden en dragen zo 
bij aan de ruimtelijk kwaliteit van de omgeving. Voorbeelden zijn wadi’s binnen waterrijke speeltuinen, 
parken of binnen natuurgebieden. Daarnaast kan de integratie van groenzones zorgen voor een 
positief effect op het hitte-effect, door de evapotranspiratie. Voorbeelden van bovengrondse 
infiltratievoorzieningen (op kleine en grote schaal):

- Infiltratiekom of -veld
- Infiltratiebekken
- Wadi
- Infiltratiegracht
- Infiltratiesleuf
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Figuur 65: Straat watert af naar wadi (Devree, J., sd)          Figuur 66: Voorbeeld infiltratiegracht (Waterbewust bouwen, sd) 

 
Figuur 67: Multifunctionele inrichting wadi + speeltuinzone (Climatescan, sd) 

Indien de aanleg van een bovengrondse infiltratievoorziening niet mogelijk blijkt, kan ondergrondse 
infiltratie voorzien worden. Een belangrijke randvoorwaarde bij deze systemen is de plaatselijke 
grondwatertafel. Er dient te worden vermeden dat de infiltratievoorziening een drainerende werking 
krijgt. Ondergrondse infiltratiesystemen hebben nog enkele nadelen zoals inspecteerbaarheid, 
onderhoud en (weg)belasting. Voorbeelden van ondergrondse infiltratievoorzieningen: 

- Infiltratieleidingen 
- Infiltratieputten 
- Infiltratiekratten 

 
Figuur 68: Speelplein met bergingsfunctie, waarbij ondergronds geïnfiltreerd kan worden (Amsterdam rainproof, sd) 
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6.4 Buffering en vertraagde afvoer
Wanneer het vermijden van afstroom, het hergebruiken en het infiltreren van hemelwater 
onvoldoende blijkt, moet het water zoveel mogelijk vastgehouden worden, waarna het vertraagd kan 
worden afgevoerd. Hierdoor wordt de piekafvoer verminderd, waardoor de afwaartse gebieden 
minder water op kortere tijd moeten verwerken en er minder kans op overstromingen is.

Buffering in projecten
6.4.1.1 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening en buffering

De GSV Hemelwater legt op dat, indien een infiltratievoorziening niet mogelijk is, gebufferd moet 
worden. Bij projecten (< 2500 m²) wordt een buffervolume opgelegd van minimum 25 l/m² 
afwaterende oppervlakte. Bij grotere projecten wordt bijkomend een vertraagde afvoer met 
ledigingsdebiet van 20 l/s/ha gevraagd. De waterloopbeheerder legt daarnaast voor projecten een 
bepaalde buffereis op. In gebieden met een groter risico op wateroverlast, kan er een strengere
buffereis gevraagd worden. De provincie West-Vlaanderen adviseert in hun werkingsgebied een 
strengere buffervoorwaarde bij grote projecten (> 5000 m²). Nabij effectieve overstromingsgevoelige 
gebieden wordt een buffervolume van 410 m³/ha (en vertraagde afvoer van 10 l/s/ha) geadviseerd; 
nabij mogelijk effectieve overstromingsgevoelige gebieden bedraagt dit 330 m³/ha (en vertraagde 
afvoer van 5 l/s/ha) Een buffer kan individueel voorzien worden op het eigen terrein van bv. bedrijven. 
Veelal wordt er geopteerd voor een collectief buffersysteem. Een van de redenen voor de voorkeur 
van een collectief buffersysteem is een beter zicht op o.a. onderhoud. Om diezelfde reden wordt een 
bovengrondse buffer voorgenomen op ondergrondse systemen. 

6.4.1.2 Buffering als watercaptatiebekken
Bij de aanleg van bufferbekkens kan mogelijks ook een permanente watervoorraad voorzien worden 
door deze dieper uit te graven dan de doorvoer. Dat water kan dan gebruikt worden bij het beregenen 
van akkers in droge periodes, wat dus hergebruik van water betekent. De locaties waar dit toegepast 
wordt, zijn best locaties in de nabijheid van de akkers, zodanig het transport van het water te beperken. 
Wanneer er een buffer voorzien wordt in de nabijheid van een waterloop in agrarisch gebied met een 
schuif, kan de buffer dienen voor het scheppen van ruimte voor het water uit de waterloop, maar 
eveneens meteen ook voor water voor het irrigeren van de akkers.

6.4.1.3 Buffering in grachten
Het plaatsen van stuwconstructie(s) met knijp in afvoergrachten zorgt ervoor dat het water vertraagd 
afgevoerd wordt. Daarnaast wordt het tijdelijk gebufferd in de gracht en kan het ook infiltreren, 
afhankelijk van de bodem en het grondwaterpeil.

Figuur 69: Gracht met stuwconstructies (Vlaamse Overheid, 2010)
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Voor landbouwers zijn regelbare stuwen interessant. Door zelf de hoogte van de stuwen te regelen in 
het grachtenstelsel van de weilanden kan het peil geregeld worden. Door de stuw hoger te plaatsen 
dan de drainagebuizen wordt de drainage als het ware uitgeschakeld. Op deze manier kan het water 
in drogere periodes langer vastgehouden worden. In nattere periodes kan de stuw lager gezet worden, 
zodat er een snellere, doch gecontroleerde, afvoer is van water. Uiteraard dient bij het instellen van 
de stuwhoogte rekening gehouden worden met het soort gewas, zodat er geen natschade is aan het 
wortels. Door het peil van de stuw aan te passen wordt ook de grondwaterstand beïnvloed en hiermee 
ook de hoeveelheid water die uit de percelen wordt afgevoerd. Hierdoor worden minder nutriënten 
afgevoerd naar het oppervlaktewater wat de waterkwaliteit bevorderd.

Figuur 70: Regelbare stuw (Regionaal Landschap de Voorkempen, 2013)

6.4.1.4 Multifunctionele buffers
Net als infiltratievoorzieningen kunnen bepaalde buffersystemen op een multifunctionele manier 
ingericht worden, waardoor deze ruimte kwalitatief wordt gebruikt. Bovengronds buffer kan 
bijvoorbeeld in parken of natuurgebieden. Op die locaties kan buffering vaak op een natuurlijke wijze 
gebeuren. Ondergrondse buffersystemen kunnen in combinatie met een bovengrondse aanleg, zoals 
bijvoorbeeld een pleinfunctie, aangelegd worden. Pleinen kunnen daarnaast ingezet worden als 
waterpleinen. Bij extreme buien doen deze dienst als tijdelijke bergingsruimte, waarna deze vertraagd 
terug kunnen leeglopen. Wanneer in bebouwde gebieden het water een prominentere plaats krijgt, 
draagt dit eveneens bij aan het tegengaan van de hittestress. Ook kan in straten tijdelijke waterberging 
gecreëerd worden door het gecontroleerd toelaten van een bepaalde waterhoogte op straat. Schade 
kan vermeden worden door een aangepast straatontwerp (bv. verhoogde voetpaden en dorpels).

Buffering op bovenlokale schaal
Naast het zoeken van geschikte bufferlocaties op lokaal niveau, moet er ook ruimte gecreëerd worden 
voor water op een ruimere schaal. Deze kaderen dan in een ruimer geheel dan het projectniveau, maar 
dienen voor de waterveiligheid van het gehele afwaarts gelegen gebied.

Het behoud (of herstel) van het natuurlijke karakter van de waterloop zorgt ervoor dat de 
meanderende waterloop de waterafvoer vertraagd. Het vrijwaren van de groenblauwe verbindingen 
geven het water de ruimte. Hetzelfde geldt voor de natuurlijke overstromingsgebieden langs de 
waterlopen. Deze behouden best hun natuurlijke karakter. Dit is mogelijk op plaatsen waar de impact 
van de overstromingen geen wateroverlast met zich meebrengt, bv. in natuurgebied. Daarnaast 
kunnen gebieden afgebakend worden als een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Deze 
gebieden geven indien nodig de nodige ruimte aan het water om onder te lopen.
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Figuur 71: GOG Lendeledebeek

6.5 Regenwaterafvoer
Gescheiden regenwaterafvoer

De bovenstaande bronmaatregelen zijn niet voldoende om al het hemelwater te verwerken. 
Voornamelijk bij piekbuien volstaan deze maatregelen niet, waardoor een deel ervan nog afgevoerd 
zal moeten worden. Het hemelwater wordt bij de afvoer het best zoveel mogelijk gescheiden te 
worden van het afvalwater, zodat het afvalwater niet verdund wordt.

Open profielen
Waar het mogelijk is wordt het water best afgevoerd in een open profiel of grachten. Deze zorgen voor 
meer ruimte voor het water en kunnen infiltratie toelaten. Op locaties waar inbuizingen van de 
regenwaterafvoer niet nuttig is, worden deze best terug open gelegd. Om de waterafvoer verder te 
vertragen kan geopteerd worden om (regelbare) stuwen aan te leggen. Daarnaast is het onderhoud 
van grachten en leidingen cruciaal om voldoende afvoer te blijven verzekeren, zodat er opwaarts geen 
wateroverlast ontstaat.

In bebouwde gebieden heeft de optie voor open profielen ook bijkomende voordelen. Ze kunnen 
ingezet worden in de realisatie van groenblauwe verbindingen, waardoor er een zekere 
belevingswaarde rond ontstaat. Daarnaast hebben ze een positief effect op de hittestress.

Publieke grachten
Wanneer een achterliggende gracht op privaat terrein een belangrijke afwateringsfunctie heeft, kan 
het beheer ervan overgenomen worden door het aan te duiden als ‘publieke gracht’. Daarbij wordt de 
gracht onderhouden door de gemeente (of desgevallend polder of watering in hun werkingsgebied). 
Daarvoor kan een erfdienstbaarheid van maximaal vijf meter langs de gracht opgelegd worden. De 
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beslissing om het beheer over te nemen en de erfdienstbaarheid wordt genomen door de 
Gemeenteraad, voorgegaan door een openbaar onderzoek. 
 

6.6 Waterrobuuste infrastructuur 
Het implementeren van bovenvermelde maatregelen zal onlosmakelijk leiden tot de algehele 
verbetering van het watersysteem, maar is daarom geen garantie dat wateroverlast en 
overstromingen niet meer zullen voorvallen. Daarom dient er ook aandacht te zijn voor het beperken 
van schade wanneer er toch nog een overstroming plaatsvindt. Preventieve maatregelen pakken niet 
de oorzaak van de overstroming aan, maar richten zich op het beperken van de schade die een 
overstroming kan veroorzaken. Zo kan er in kwetsbare gebieden voor gekozen worden om bijkomend 
in te zetten op aangepast waterrobuust bouwen of bebouwing te verbieden. 
 
Als er gebouwd wordt in kwetsbare gebieden, kunnen individuele waterpreventieve maatregelen de 
gebouwen beschermen tegen wateroverlast bij overstromingen. Er is een hele verscheidenheid aan 
maatregelen die kunnen worden toegepast bij bestaande gebouwen. Deze gaan van het afdichten of 
verhogen van verluchtingsopeningen tot het voorzien van een keermuur. Bovendien kan er gekozen 
worden voor systemen die flexibel zijn en enkel bij overstromingsgevaar ingezet kunnen worden, zoals 
de tijdelijke plaatsing van schotten voor ingangen. Ook in het kader van klimaatverandering kunnen 
deze maatregelen helpen om op een relatief eenvoudige manier gebieden met bijkomend risico op 
wateroverlast te beschermen tegen overstromingen.  
 

 
Figuur 72: Overstromingsgevoelig bouwen bij een bestaande woning (Integraal Waterbeleid, 2011) 

Bij nieuwe gebouwen kan reeds voor aanvang van de bouw rekening gehouden worden met de 
potentiële wateroverlast en ingezet worden op een waterrobuust ontwerp. Zo kan er voor gekozen 
worden om geen ondergrondse garage te voorzien en dus geen afhellende inrit onder het maaiveld, 
om het dorpelpeil te verhogen, om een overstroombare kruipkelder te voorzien, of om te bouwen op 
palen. 
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Figuur 73: Overstromingsgevoelig bouwen bij een nieuwe woning (Integraal Waterbeleid, 2011) 

Naast gebouwen dienen ook nutsvoorzieningen in gebieden met een risico op wateroverlast zo 
ingericht te worden dat ze functioneel blijven in geval van overstroming. Indien er toch risico op uitval 
bestaat, dienen er alternatieven beschikbaar te zijn. Zo kunnen bovengrondse nutsvoorzieningen zoals 
elektriciteitskasten verhoogd geplaatst worden en kunnen rioleringen voorzien worden van 
terugslagkleppen om te voorkomen dat water vanuit de riolering terugstroomt naar gebouwen.  
 

6.7 Noodmaatregelen  
Ondanks het nemen van allerlei structurele, protectieve en preventieve maatregen, zal het niet 
mogelijk zijn om een gemeente tegen de meest extreme buien en droogterisico’s te beschermen. Bij 
het uitwerken van maatregelen wordt uit gegaan van een bepaalde veiligheid (bv. bescherming tot een 
bui met een bepaalde terugkeerperiode). Extreme gebeurtenissen die deze veiligheidsdrempel 
overschrijden zullen dus nog steeds aanleiding geven tot wateroverlast of droogteschade. Een 
gemeente beschermen tegen de meest extreme gebeurtenissen is immers financieel en ruimtelijk niet 
haalbaar.  
 
Er dient daarom ook steeds ingezet te worden op paraatheid. Zo wordt ervoor gezorgd dat men snel 
kan ingrijpen en weet wat te doen om zo veel mogelijk schade te vermijden in geval van overstroming 
of droogte. Een noodplan is daarvoor een belangrijk instrument. Een noodplan zorgt voor de snelle 
inzet van beschikbare middelen en zorgt ervoor dat deze optimaal worden ingezet. Bovendien bestaan 
er verschillende alarmeringssystemen die de burger waarschuwt bij risico op overstroming zodat ze 
tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen (vb. plaatsen zandzakken, afdichten keldergaten…). 
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7. VISIE OP MAAT VAN INGELMUNSTER

7.1 Afstroom vermijden
Ontharden op privaat terrein

Voor verhardingen op privaat terrein bestaat voor bepaalde gevallen een vrijstelling van vergunning
volgens de geldende regels. Ten eerste gaat het over de strikt noodzakelijke toegangen en opritten, 
zoals de toegang naar de voordeur (±1,5 m) of de oprit naar de garage (±3 m). De aanleg van 
parkeerplaatsen in de voortuin is hierbij geen onderdeel. Ten tweede worden verhardingen (niet-
overdekte constructies) in de zij- en achtertuin vrijgesteld, zolang deze de totale oppervlakte van 80 m² 
niet overschrijden (Omgeving Vlaanderen, 2020).

Met deze niet-vergunningsplichtige verhardingen wordt de mogelijkheid tot het aanleggen van 
verhardingen opengelaten. De gemeente Ingelmunster zou op het vlak van private verhardingen 
voornamelijk willen inzetten op de sensibilisering. Op deze manier worden de mensen geïnformeerd 
van het belang en de voordelen van het beperken van verhardingen, doordat het water infiltreert in 
de bodem. Alternatieven kunnen aangetoond worden a.d.h.v. concrete voorbeelden hoe verhardingen 
anders kunnen worden aangelegd, zoals:

Verschillende mogelijkheden van waterdoorlatende verhardingen
Niet volledig verharden
Verhardingen laten afwateren in groenzones

In nieuwe ontwikkelingen wordt het vermijden van zoveel mogelijk verhardingen op privaat terrein 
meegenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. Infiltratie van water in de bodem 
wordt eveneens vergroot door de stimulatie van waterdoorlatende verharding als alternatief. Dit geldt 
eveneens bij grote verhardingen bij bedrijven, zoals private parkings. Bij de aanleg van nieuwe 
verhardingen kunnen waterdoorlatende alternatieven worden gestimuleerd, maar ook het ontharden 
van de bestaande verharde parkings moet worden aangemoedigd.

Figuur 74: Voorbeeld volledig verharde voortuin in Mandelbeekstraat

Ontharden op openbaar domein
De gemeente Ingelmunster wil inzetten op het ontharden van verhardingen op het openbaar domein.
Voorbeelden zijn:
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Pleinen
Parkings

Figuur 75: Voorbeeld waterdoorlatende verharding, centrumparking Ingelmunster

Groendaken
In gebieden met een grote mate aan verhardingen en grote dakoppervlaktes die voor hoge afvoer 
zorgen, kan water vertraagd afgevoerd worden door de aanleg van groendaken. Op die manier wordt 
water uit het afvoercircuit gehouden. De concentratietijd van het hemelwatersysteem verhoogt en de 
afvoerpieken worden gespreid, waardoor wateroverlast mede voor een deel gereduceerd kan worden.

In het verleden werden groendaken in bepaalde RUP’s reeds opgelegd, zoals bv. in het RUP Ringlaan-
Bruggestraat. In dat gebied wordt in de bebouwde zones een groendak verplicht wanneer platte, niet-
betreedbare daken worden gebouwd die een grotere oppervlakte dan 100 m². De gemeente wil dit 
principe in de toekomst verder hanteren, binnen, maar ook buiten RUP’s.

Ophogingen en reliëfwijzigingen
Wateroverlast en overstromingen worden het best vermeden door het water de ruimte te geven die 
het van nature nodig heeft. Dat kan door de gebieden die van nature overstromen, de valleigebieden,
de bufferfunctie te laten behouden. Op deze plaatsen zou niet gebouwd of opgehoogd mogen worden.
Deze gebieden zijn terug te vinden in onderstaande figuur. Dit zijn de gebieden die in de pluviale en 
fluviale overstromingskaarten gemodelleerd zijn om te overstromen bij buien met een terugkeertijd 
tot 100 jaar (T100). Ook geldt de algemene regel dat er geen reliëfwijzigingen mogen gebeuren binnen 
de 5 m-zone langs de geregistreerde waterlopen.

In deze gebieden die op dit moment al gevoelig zijn voor overstromingen zijn reliëfwijzigingen niet 
aangeraden, al zijn deze wel degelijk mogelijk, maar dan moet er gezorgd worden voor compensatie, 
zodat de bufferfunctie behouden blijft. De gemeente Ingelmunster hanteerde al de norm dat ook het 
dempen van grachten gezien wordt als een reliëfwijziging en dus voldoet aan de vergunningsplicht. 

Daarnaast worden reliëfwijzigingen in biologisch waardevolle gebieden best vermeden. Deze zouden 
namelijk een schade aan de aanwezige natuurwaarde kunnen aanbrengen, zodat de biologische 
waarde afneemt (Agentschap Natuur & Bos, sd). In Figuur 76 worden deze gebieden mee opgenomen.
Tenslotte worden reliëfwijzigingen in ‘Historisch permanente graslanden’ niet toegestaan. Deze 
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bevinden zich in Ingelmunster op locaties langs de Mandel, die reeds werden aangeduid als 
overstromingsgebied of biologisch waardevol.

Figuur 76: Gebieden waar best niet opgehoogd wordt (Waterinfo, 2020) & (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek & 
Informatie Vlaanderen, 2018)

Bronbemaling
Wanneer er een bronbemaling uitgevoerd moet worden tijdens bouwwerken wordt er grondwater 
opgepompt om de grondwatertafel tijdelijk te verlagen. Volgens VLAREM dient dit water zoveel 
mogelijk terug in de bodem te laten infiltreren, buiten de onttrekkingszone. Deze retourbemaling zorgt 
ervoor dat het water terug gebracht wordt van waar het komt. Daarnaast wordt het niet afgevoerd via 
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de riolering tot aan het zuiveringsstation. Bij aanvraag van vergunning voor bronbemaling dient 
voldoende te worden aangetoond indien dit niet technisch niet mogelijk blijkt te zijn, zodat toch zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt wordt van retourbemaling. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt 
het water zoveel mogelijk (via het RWA-stelsel) afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De optie van hergebruik van dit opgepompte water moet ook bekeken worden. Dit wordt verder 
toegelicht in §7.2.3.2.

Figuur 77: Stappen in mogelijkheden bemaling van grondwater (VMM, sd)

7.2 Hergebruik
Particulier

Volgens de GSV Hemelwater is het verplicht bij de (her)bouw van een gebouw of constructie, waarvan 
de totale verharde oppervlakte groter is dan 40 m² (groendaken niet mee gerekend), om te voorzien 
in een hemelwaterput van minimum 5.000 l (bij ééngezinswoningen). Bij gebouwen of constructies 
met een totale verharde oppervlakte groter dan 100 m² wordt minimum 50 l/m² afvoerende 
dakoppervlakte, met een maximum van 10.000 l. Hemelwater werkelijk hergebruiken is daarbij van 
belang. Wanneer aangetoond kan worden dat voldoende water gebruikt zal worden, kan een afwijking 
op dit minimum worden toegestaan. De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op de 
infiltratievoorziening (indien aanwezig of verplicht te plaatsen).

Om het hergebruik van water verder te stimuleren keert Fluvius een premie uit voor de installatie van 
een hemelwaterput. Deze is te verkrijgen wanneer een put geplaatst wordt wanneer men daar toe 
niet wettelijk verplicht wordt. De premie bedraagt maximum 250 euro (max. helft van kosten) en 
minimum de helft van de dakoppervlakte moet erop aangesloten worden (Fluvius, 2020). Op deze 
manier wordt de hergebruik en afkoppeling van hemelwater aangemoedigd bij bestaande woningen.

Landbouw en industrie
De gemeente geeft aan dat de vraag naar meer water slechts matig is. De serrebedrijven zijn 
zelfvoorzienend en hebben hun eigen opvangsystemen. Daarnaast wordt door de steeds voorkomende 
droge periodes binnen de landbouw steeds meer water gevraagd. De gemeente kan in deze vraag een 
ondersteunende factor zijn.

Gemeente Ingelmunster & Openbaar domein
7.2.3.1 Afstromend water van verhardingen

Afstromend water van verhardingen op het openbaar domein kan opgevangen en hergebruikt worden. 
Mits enige creativiteit kan men het hemelwater dat afstroomt van verhardingen hergebruiken om 
bijvoorbeeld groenzones en plantvakken te bevloeien in droge periodes. Dit kan bijvoorbeeld door het 
plaatsen van een ondergronds reservoir bij een parking. Er dient hierbij wel steeds een welbepaald 
doel gedefinieerd te worden waarvoor het water gebruikt zal worden. Is dit niet het geval, dan wordt 
het water enkel opgeslagen in de hemelwaterputten en kan het beter opnieuw geïnfiltreerd worden.

7.2.3.2 Bemalingswater
Zoals hierboven reeds aangehaald (zie Figuur 77) moet bij een bronbemaling het water maximaal 
opnieuw in de bodem geïnfiltreerd worden. Indien voldoende gemotiveerd aangetoond wordt dat dit 
(technisch) niet haalbaar is, kan het via het regenwatersysteem worden afgevoerd. Maar vooraleer het 
zomaar afgevoerd wordt, kan de bedenking gemaakt worden of het niet van pas kan komen om het 
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op te vangen en te gebruiken. Dit kan voornamelijk in tijden van droogte van pas komen om ter 
beschikking te stellen voor de gemeentelijke diensten of particulieren.

Er bestaan platformen waar aanbieders van bemalingswater en vragers (naar water) elkaar kunnen 
terug vinden. Een voorbeeld is werfwater.be, een initiatief van Lemon en Switchrs (Lemon & Switchrs, 
sd). Daarop wordt infrastructuur aangeboden, maar wordt ook een kwaliteitscontrole van het water 
uitgevoerd. Alvorens het betreffende water te gebruiken is dit wel degelijk van belang. De gemeente 
bekijkt op welke manier hergebruik van bemalingswater in droge periodes kan worden bevorderd.

7.3 Infiltratie
Infiltratiegevoeligheid

De bodems op het grondgebied van Ingelmunster hebben een vrij hoge grondwaterstand. Dat 
betekent dat deze (nattere) bodems moeilijker te infiltreren zijn. Daarentegen toont Figuur 12 dat de 
bodemeigenschappen voor zowat de hele gemeente vrij gunstig zijn (met uitzondering van de meest 
natte zandleemgronden en de kleigronden langs de Devebeek en de Mandel). 

De ervaring uit voorafgaande projecten en infiltratieproeven leert dat oppervlakkige infiltratie op de 
meest plaatsen mogelijk is. Dat betekent dat er ingezet moet worden op maximale infiltratie, rekening 
houdende met de plaatselijke bodemeigenschappen en grondwaterstand. Wanneer bij een 
vergunningsaanvraag geconcludeerd wordt dat infiltratie niet mogelijk is, moet dit voldoende 
gemotiveerd aangetoond worden a.d.h.v. een infiltratierapport. Bij de aanvraag van vergunningen van 
verkavelingen moeten worden opgelegd dat er peilbuizen geplaatst worden, grondonderzoek en 
infiltratieproeven uitgevoerd worden.

De kaart van de infiltratiegevoelige bodems kunnen verder gespecifieerd worden a.d.h.v. de 
drainageklasse (zie Figuur 78). Op die manier wordt duidelijk waar infiltratie mogelijk zou moeten zijn 
en waar voornamelijk oppervlakkige infiltratie. Er dient opgemerkt te worden dat er steeds 
infiltratieproeven en peilmetingen moeten gebeuren. De zandige bodems zullen eerder mogelijk zijn 
om in ondergronds te infiltreren, terwijl de meer lemige bodems eerder bovengronds te infiltreren 
zijn. De kleibodems zijn zeer moeilijk tot niet infiltreerbaar.
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Figuur 78: Mogelijkheid tot infiltratie

Openbaar domein
7.3.2.1 Rechtstreekse infiltratie

Bij de (her)aanleg van openbaar domein wordt steeds gepoogd om groenzones te gaan integreren. Op 
die manier kan het water dat van de verharding afstroomt rechtsreeks gaan infiltreren, zonder dat het 
nog verder afgevoerd wordt. Daarnaast zorgen dergelijke maatregelen ervoor dat er meer water in de 
bodem terecht komt, wat ten goede komt van de verdroging. Een ander voordeel is de vergroening en 
creatie van schaduw, die een verbetering naar hitte en biodiversiteit met zich meebrengt. 

Dit kan op verschillende manier gebeuren. Voorbeelden zijn:
Geïntegreerde groenzones op parkings en pleinen
Het wegdek versmallen en groenzones in de plaats voorzien.
Waterdoorlatende verhardingen
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Figuur 79: Parking kunstacademie (Heirweg-Zuid), 5/06/19 

 
Figuur 80: Centrumparking, deels in waterdoorlatende verharding, 5/06/19 

7.3.2.2 Wadi’s en groenzones 
Waar mogelijk wil de gemeente Ingelmunster ook op het openbaar domein inzetten op wadi’s (of 
andere infiltratievoorzieningen), zodoende het hemelwater maximaal te infiltreren. Binnen de 
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gemeente moeten (open) ruimtes en groene zones geïdentificeerd worden die geschikt zouden 
kunnen zijn voor tijdelijke buffering (zie ook §7.5.5). Wanneer nieuwe infiltratievoorzieningen ingericht 
worden is het van belang om deze goed in de omgeving te integreren. Het moet de bedoeling zijn om 
deze voorzieningen als meerwaarde te laten gelden en deze niet te willen verstoppen. 
 
De wadi kan een werkelijke meerwaarde worden, indien deze multifunctioneel is ingericht. Zo zorgt 
beplanting van de infiltratiezone voor meer groen, en dus een positief effect naar o.a. hitte en 
biodiversiteit. Wanneer dit gecombineerd wordt met bv. speeltoestellen, wordt het water in de wadi 
een tijdelijk speelelement. 
 

 
Figuur 81: Multifunctionele inrichting wadi + speeltuinzone (Climatescan, sd) 

7.3.2.3 Subsidies 
Mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden kan ingezet worden op een van onderstaande 
infiltratievoorzieningen bij het herinrichten van de wegenissen. Bepaalde delen van de infrastructuur 
zijn bovendien subsidieerbaar door VMM (Figuur 82: aangeduid in groen), indien de bronmaatregelen 
kaderen in een rioleringsproject dat opgenomen is in een goedgekeurd subsidiëringsprogramma.  
 
Van deze mogelijkheden zijn onderstaande principes mogelijk in de gemeente Ingelmunster. Er dient 
steeds rekening gehouden te worden met de hoge grondwaterstand. Dat betekent dat bv. diepe 
infiltratiepalen hier niet mogelijk zijn. 

o Infiltrerende wortelzone: het water komt in de poreuze wortelzone. Daar krijgt het de 
tijd om te infiltreren, maar biedt het ook water aan de planten. Dit is mogelijk uit te 
voeren mits er voldoende ruimte is en het verkeerstechnisch mogelijk is. 

o Infiltratiekolken: het afstromende water kan in dergelijke kolken worden opgevangen. 
Het water wordt tijdelijk gebufferd en kan in de bodem infiltreren. 

o Waterdoorlatende verharding: is mogelijk mits voldoende aandacht aan het 
onderhoud (vegen, onkruid bestrijden…). 
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Figuur 82: (Deels) subsidieerbare infiltratievoorzieningen (VMM)

7.3.2.4 Infiltratiebuizen
Wanneer het hemelwater toch afgevoerd moet worden, kan dat gebeuren in infiltratiebuizen. Op die 
manier wordt in eerste instantie een deel van het water terug in de bodem gebracht. Wanneer hierbij 
een overloop op een hoger niveau komt, wordt het buffervolume optimaal benut. Ook hier dient de 
infiltratiecapaciteit van de bodem en het grondwaterpeil te worden onderzocht. Indien het 
grondwaterpeil te hoog komt zal er eerder grondwater gedraineerd worden, dan dat er hemelwater 
infiltreert. Het gebruik van infiltratiebuizen zal voornamelijk mogelijk zijn in de zones die als 
infiltreerbaar zijn aangeduid in Figuur 78.

Bijvoorbeeld in de verkaveling Molenhoek werd gebruik gemaakt van infiltratiebuizen voor de RWA-
afvoer. Om aan de GSV te voldoen en de nodige buffervolumes en infiltratie-oppervlakken te bereiken
hebben de ontwerpers voor deze manier van infiltreren gekozen.

7.3.2.5 Verkavelingen
Verkavelingen waarbij er aanleg van nieuwe wegenis wordt voorzien, vallen onder de GSV. Die nieuwe 
wegenis wordt uiteindelijk, na de aanleg, in het beheer van de gemeente op het openbaar domein. Er 
moet een collectieve infiltratievoorziening komen waarbij gerekend moet worden met de oppervlakte 
van de aan te sluiten wegverharding, vermeerderd met 80 m² per kavel (CIW, Technisch 
achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, 2016).

Vanaf het begin van het ontwerp moet nagedacht worden over op welke manier en welke locatie er 
best (oppervlakkig) geïnfiltreerd wordt (zie §7.3.2.2). In kleinere verkavelingen (< 0,5 ha) kan eerder 
geopteerd worden voor de optie van de aanleg van infiltratiebuizen. Daarbij moet de overloop op een 
hoger niveau liggen en een knijp voorzien worden, zodat het water vertraagd afgevoerd wordt. In 
grotere verkavelingen (> 0,5 ha) is er een voorkeur voor bovengrondse systemen. Wanneer blijkt dat 
de grondwaterstand te hoog is en er een risico is dat het grondwater gedraineerd wordt, moet er 
gewerkt worden met een bufferbekken (met vertraagde afvoer).

Privaat terrein
Ook op privaat terrein moet volgens de GSV een infiltratievoorziening komen. Deze moet een minimale 
infiltratieoppervlakte hebben van 4 m²/100 m² afwaterende oppervlakte en een minimaal 
buffervolume van 25 l/m² afwaterende oppervlakte (CIW, Technisch achtergronddocument bij de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, 2016).
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Naast deze opgelegde gewestelijke verordening wil de gemeente Ingelmunster verder gaan in de 
sensibilisering en stimulatie van infiltratie op privaat terrein. Het gaat om volgende principes:

Beperken van zoveel mogelijk afstroom van water naar het openbaar domein, dus het water 
voor een groot deel op het eigen terrein houden en laten infiltreren.
Dit kan gebeuren door het water afkomstig van verhardingen, zoals van terrassen of daken, af 
te koppelen en in de tuin te laten vloeien. Op die manier kan het infiltreren en wordt het niet 
in de riolering afgevoerd.
Aanleg van open wadi’s of regentuinen. Deze voorzieningen bestaan uit een depressie die 
begroeid kunnen zijn. Het water wordt tijdelijk gebufferd en zal geleidelijk in de bodem gaan 
indringen.
Indien het mogelijk is, wordt aan het bovengronds infiltreren de voorkeur gegeven. Het 
ondergronds infiltreren heeft enkele nadelen. Het is moeilijker in onderhoud, moeilijker te 
inspecteren en bij slecht onderhoud is het na verloop van tijd niet meer mogelijk om te 
infiltreren.

Om infiltratie verder aan te moedigen bij bestaande woningen geeft Fluvius een premie uit wanneer 
een infiltratievoorziening geplaatst wordt. De premie bedraagt €250 (met een maximum van de helft 
van de bewezen kosten). Een van de voorwaarden is dat minimum 50% van de dakoppervlakte 
aangesloten moet zijn.

Het is bij de installatie van een infiltratievoorziening steeds van belang om drainage te vermijden en 
de noodoverlaat voldoende hoog te voorzien (niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld).

7.4 Buffering en vertraagde afvoer
Buffervoorwaarden

Indien infiltreren niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijkt te zijn, kan hierop een afwijking 
aangevraagd worden. In dat geval kan overgegaan worden op een buffervoorziening.

De gemeente neemt de buffervoorwaarden van de GSV als referentie. Mits de strengere voorwaarden 
zoals de provincie oplegt voor grotere projecten, afhankelijk of het in overstromingsgevoelig gebied 
gelegen is (zie §6.4.1.1).

Collectieve buffers
Er is een voorkeur voor de aanleg van collectieve buffers, over individuele buffers. Het voordeel is dat
er efficiënter gebufferd zal worden en dat dit beter en centraal beheerd zal worden. Dit betekent dat 
bij het ontwerp meteen rekening gehouden moet worden met het voorzien voor ruimte voor het 
buffer.

Beheer bufferbekkens
Op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster zijn intussen een heel aantal bufferbekkens 
aangelegd. In Tabel 20 is het overzicht te vinden van de gekende bekkens. Om de werking ervan zo 
goed mogelijk te behouden wil de gemeente duidelijke afspraken maken naar beheer en onderhoud 
toe.

Vraag naar water in landbouwgebied
Zoals eerder al werd aangehaald zorgen vele grote landbouwbedrijven (serrebedrijven) voor hun eigen 
watervoorraad. Toch was er de laatste jaren een duidelijke stijging van de vraag naar water in de droge 
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periodes. Er mag water uit het kanaal gecapteerd worden, zolang er geen captatieverbod door de 
provinciegouverneur wordt uitgevaardigd. 

Bij de aanleg van bufferbekkens in landelijk gebied wordt het best een permanente watervoorraad 
voorzien. Daarbij wordt er best een aanzuigvoorziening geïnstalleerd. Dat kan het leegtrekken van het 
buffer tegengaan.

In samenwerking met de provincie kunnen bufferbekkens worden aangelegd op het private terrein van 
de landbouwer. Door de bekkens dieper uit te graven doen deze dan dienst voor zowel buffering als 
irrigatie. De provincie (in samenwerking met Inagro) zorgt voor ondersteuning bij het technisch 
ontwerp. De kosten worden als volgt verdeeld: de private persoon draagt de investering van de 
spaarfunctie; de provincie van de buffering. Deze waterputten worden, al dan niet, aangelegd in 
verbinding met de waterloop. De gemeente kan hierbij een ondersteunende en informerende rol 
spelen. Wanneer dergelijk buffer werd aangelegd kan er, samen met Inagro, een coördinerende rol 
gespeeld worden om de vraag en het aanbod aan water samen te brengen.

Stuwen en vertraagd afvoeren
Waar het mogelijk is kunnen stuwen in grachten geplaatst worden, zodat buffergrachten gecreëerd 
worden. Op deze manier wordt het water dat in de grachten komt vertraagd afgevoerd. In elk 
compartiment van de gracht wordt water gebufferd, maar kan het eveneens infiltreren. Aan de hand 
van een studie van de infiltratiemogelijkheid en -snelheid kan samen met het buffervolume bepaald 
worden hoe groot de knijpopening zal moeten zijn en op welke hoogte deze het best geplaatst wordt. 
De stuwen mogen in geen geval de oorzaak zijn van wateroverlast op andere locaties.

In erosiegevoelig gebied is het aan te raden een buffergracht te combineren met een grasstrook of 
bufferbekken. Op die manier wordt het sediment en water al vastgehouden en kan het sediment daar 
reeds vastgehouden worden.

Ook op de geklasseerde waterlopen kunnen op de bovenstroomse sectie drempels geplaatst worden. 
Op die manier blijft er water aanwezig en vallen de waterlopen niet droog, waardoor dit ook als 
watervoorraad kan gebruikt worden in droge periodes. Daarbij krijgt het water ook de tijd om te 
infiltreren, wat de verdroging kan tegengaan. Hierbij moet in de studiefase rekening gehouden worden 
met de mogelijke vismigratie.
Dit moet bekeken worden in samenwerking met de provincie op welke waterlopen en locaties dit het 
best toegepast kan worden.

In eerste instantie is het interessant om het water vertraagd af te voeren in hellende gebieden. Door
de grachten (of waterlopen) op te delen in worden delen gevormd waar het water horizontaal komt.
In Ingelmunster betekent dit dat er in het zuiden van de gemeente moet gekeken worden waar er 
stuwen in welke grachten geplaatst kunnen worden, zodat het water vertraagd naar het centrum (en 
de Mandel) afstroomt. Mogelijke grachten in volgende straten: Duikerstraat, Heirweg-Zuid, De Ring, 
Kortrijkstraat, Kweekstraat, Keirselaarstraat, Zuidstraat…

Dit kan op een statische manier aangepakt worden, maar het kan interessanter zijn om dit dynamisch 
te bekijken. Dit kan aan de hand van monitoring van de waterniveaus en het gebruik van regelbare 
stuwen. Op die manier wordt op het juiste moment en op de juiste manier ingegrepen.
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Figuur 83: Buffergracht Mispelaarbeek

Natuurlijk karakter waterlopen
In principe moet er ernaar gestreefd worden om de afvoer naar de waterloop in natuurlijke 
omstandigheden te benaderen om op die manier de versnelde afvoer naar het waterlopenstelsel te 
vermijden en bijkomende wateroverlast te beperken.

7.5 RWA-afvoer
Inbuizingen

In nieuwe projecten worden nieuwe inbuizingen zoveel mogelijk vermeden en worden open grachten 
als eerste optie in acht genomen. Dit zorgt voor een zeker buffervolume, maar kan (waar mogelijk) ook 
een deel van het water infiltreren. In de provinciale verordening (zie §4.1.2.2) wordt dit reeds 
opgelegd. De gemeente wil er verder op toekijken dat er enkel in functie van de toegang tot een 
bepaald domein een overwelving wordt voorzien.

Bij de bouw van een nieuw woonproject langs de Weststraat werd de Gistelbeek voor een deel op het 
desbetreffende terrein opnieuw open gelegd (Figuur 84). Het opnieuw openleggen van waterlopen en 
grachten wordt zoveel mogelijk aangemoedigd. Wanneer problemen ontstaan door overstromingen 
gerelateerd aan inbuizingen (die al dan niet onvoldoende werden onderhouden), is het openleggen 
van deze buizen een eerste mogelijke oplossing. Het belang van open grachten kan worden 
gesensibiliseerd, door middel van het creëren van betrokkenheid door in probleemzones te wijzen op 
de risico’s en hoe deze kunnen vermeden worden door de grachten open te leggen.

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster

106

Figuur 84: Openleggen Gistelbeek Weststraat

Infiltratiebuizen
Waar er niet voldoende plaats is om open profielen te voorzien voor de afvoer van regenwater, kan 
geopteerd worden voor infiltratiebuizen (zie §7.3.2.4). Bij de (her)aanleg van buizen voor regenwater 
dient deze optie steeds bekeken te worden. Dit is voornamelijk afhankelijk van de lokale 
bodemeigenschappen.

Afvoer verzekeren in grachten
De grachten die het regenwater afvoeren moeten zoveel mogelijk hun buffercapaciteit behouden door 
deze zoveel mogelijk open te houden (zie vorige), maar ook door in te zetten op het beheer en ruimen 
van grachten. Indien bepaalde private grachten een belangrijke functie hebben in het afwateren van 
bepaalde gebieden (zoals woongebieden of bedrijventerreinen), kan het van belang zijn om 
wateroverlast in die gebieden te vermijden. Deze grachten kan de gemeente in overweging nemen om 
het beheer over te nemen, via het statuut van publieke gracht. 

Naast het ruimen van grachten (privaat of publiek) is het van belang om erosie in de opwaartse 
gebieden te vermijden. In Ingelmunster is er geen sprake van erosie op grote schaal. Bijgevolg wil de 
gemeente erosiegerelateerde problemen oplossen op kleinschalige manier. Dit kan door bijvoorbeeld 
in overleg met landbouwer teeltwijze voorstellen of het voorzien van een houthakseldam of een kleine 
ophoging van aarde.

Afkoppeling gemengde stelsels
Niettegenstaande reeds een aantal straten beschikken over een gescheiden rioolstelsel, zijn de meeste 
straten nog steeds uitgerust met een gemengde leiding (zie §3.6). Er zal zo veel mogelijk moeten 
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ingezet worden op het scheiden van het afvalwater en hemelwater, zodat hemelwater niet meer 
terecht komt bij het vuil water en op die manier zorgt voor een bijkomend volume en een extra 
verdunning van het vuil water.  
 
Bij de aanleg van een gescheiden stelsel op het openbaar domein, wordt verwacht dat ook op het 
privaat terrein het water maximaal zal worden afgekoppeld. Indien hiervoor onvoldoende 
medewerking is, kan geopteerd worden om daar een bepaalde belasting omtrent optimale afkoppeling 
aan te verbinden.  
 
Dit brengt met zich mee dat er een apart netwerk gevormd wordt voor het hemelwater en dat dit niet 
meer afgevoerd wordt naar het zuiveringsstation, maar wel rechtstreeks naar het oppervlaktewater. 
Het regenwater en dit apart netwerk moet zoveel mogelijk gevrijwaard worden van vervuiling. Dit 
principe zou onderdeel kunnen zijn van een bewustmakingscampagne. Voorbeeld is het sjabloon van 
Mooimakers dat nabij een kolk wordt gespoten (Figuur 85). 
 

 
Figuur 85: 'Hier begint de zee' – bewustmaking (Wetteren, 2020) 
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Toekomstvisie RWA-netwerk

Figuur 86: Visie RWA-stelsel

In bovenstaande kaart wordt de algemene visie op de afwateringsrichting van het regenwaterstelsel 
samengevat. Deze visie bevat de volledige afkoppeling van alle straten binnen de gemeente. Het 
huidige regenwaterafvoerstelsel werd daarvoor als basis gebruikt: de bestaande waterlopen, grachten 
en RWA-leidingen. Aangezien er een geplande toestand werd gemodelleerd voor Ingelmunster, werd 
de visie uit de Toestand D overgenomen. Deze geeft de toestand na volledige uitbouw van een 
gescheiden rioleringsstelsel en dit volgens een optimale afkoppeling.
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In straten waar een concreet project is gepland, uit de toestand van de Rioolinventaris (VMM, 2020) 
of databank Fluvius, werden deze aangeduid met een status ‘gepland’. Als laatste werden de visie, 
zoals werd besproken, ook op deze kaart aangeduid. 
 
Naast het bestaande en toekomstige netwerk van leidingen en grachten die het regenwater afvoeren, 
moet nagedacht worden om dit water ruimte te geven. Op die plaatsen kan het water vervolgens 
(tijdelijk) vast gehouden worden, zodanig dat het de kans krijgt om te infiltreren en eventueel 
vertraagd afgevoerd te worden. Het kunnen ook ruimtes zijn die dienst kunnen doen wanneer 
bestaande pompstructuren zouden uitvallen. Op de bovenstaande kaart werden voorstellen 
ingetekend van dergelijke gebieden: open ruimtes, speel/graspleinen… Ze kunnen naast bovenstaande 
voordelen bovendien zorgen voor gewaarwording door het water zichtbaar te maken (in de bestaande 
ruimtelijke structuur) en groenblauwe netwerken te vormen. Deze zones zijn louter indicatief. Verdere 
berekeningen en analyses zijn nodig om te bepalen of dit goede locaties zijn in het regenwaternetwerk 
en op welke manier (infiltratiekom, wadi, buffergracht, bufferbekken…) deze zones best ingericht 
worden. 
 

7.6 Algemene communicatiecampagne 
Zoals hierboven in verschillende onderdelen naar voren kwam is sensibilisering een belangrijk 
onderdeel. Dit kan bereikt worden in een algemene sensibiliserings- en communicatiecampagne 
omtrent het hemelwatersysteem en het belang ervan. Onderdelen die daarin naar boven moeten 
komen: 

Beperken van verhardingen (§7.1.1) 
Hergebruik en bestaande premie Fluvius voor hemelwaterput (§7.2.1) 
Infiltratie (§7.3.3): 

o Water op eigen terrein houden 
o Op eigen terrein infiltreren 
o Infiltratievoorzieningen 
o Premie Fluvius voor infiltratievoorziening 

Inbuizingen en voordelen open grachten (§7.5.1) 
Belang ruimen grachten (§7.5.3) 
Bewustmaking rond scheiding van water en vervuilend effect (§7.5.4) 

 
De bedoeling van deze campagnes is om de inwoners te informeren over de problematiek en 
maatregen in verband met droogte en wateroverlast in de gemeente. Door hen een blik op de 
toekomst te geven en mogelijkheden om de problematieken zelf aan te pakken wordt de 
verantwoordelijkheidszin aangesproken. Bovendien worden de inwoners zich meer bewust van de 
kostbaarheid van water. 
 
Volgende technieken kunnen gebruikt worden om de inwoners te sensibiliseren. 

- Informeren over subsidies 
- Artikel in het infomagazine van Ingelmunster 
- Ondersteuning lesmateriaal/themadagen/waterprojecten in scholen 
- Verspreiden van een brochure 

o Bij inwoners waarvan de straat is heraangelegd of bij aanleg wadi/buffer/… 
o Bij aanvraag omgevingsvergunning 

- Artikel in pers bij beleidsverklaringen 
- Infoavond/infosessie 

o Voor inwoners 
o Voor landbouwers door vb. Inagro (wateraudit, buffers, …) 

- Infoborden bij wadi/buffer/… 
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- Tijdelijke tentoonstelling 
o Vb. rioleringsbuizen/infiltratiebuizen/… bovengronds tentoonstellen op het 

marktplein  
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8. DOORVERTALING IN DEELZONES EN CONCRETE 
MAATREGELEN 

Voor de verdere uitwerking van de visie en concretere maatregelen wordt de gemeente opgedeeld in 
verschillende deelgebieden. De opdeling gebeurt in eerste instantie op basis van de natuurlijke 
afstroomgebieden en de aanwezige riolerings- en afwateringsinfrastructuur. De afstroomgebieden 
geven een beeld van de natuurlijke afstromingrichting van het water, terwijl de aanwezige riolering, 
de waterlopen en de grachten de richting van de aangelegde afwatering weergeeft. Nadien wordt de 
afbakening verder verfijnd op basis van geplande projecten en toekomstige invullingen en afvoerassen.  
 
Regenwater wordt via sommige leidingen over de grenzen van de natuurlijke afstroomgebieden 
gebracht. Verschillende kleinere afstroomgebieden worden dan ook samen genomen, voor zover ze 
een gezamenlijke invloed uitoefenen op de afstroomrichting en aanwezige knelpunten. 
 
Voor gemeente Ingelmunster worden 7 deelzones afgebakend : 

IM01: Afstroomgebied van de Gistelbeek 
IM02: Afstroomgebied van de Oude Devebeek 
IM03: Afstroomgebied van de Meusbroekbeek 
IM04: Afstroomgebied van de Devebeek 
IM05: Afstroomgebied van de Mandel 
IM06: Afstroomgebied van de Lendeledebeek en Lokkebeek  
IM07: Afstroomgebied van de Mispelaarbeek en Distelbeek 
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Figuur 87: Opdeling deelzones 

In dit hoofdstuk wordt per deelzone een korte omschrijving gegeven met de gekende knelpunten en 
kansen, zoals reeds werd geïnventariseerd. Daarna wordt de visie op het hemelwater die in vorige 
hoofdstukken werd beschreven voor de gehele gemeente in dit hoofdstuk verder bekeken, maar dan 
specifiek binnen deze deelzones. Als laatste worden in die deelzones concrete maatregelen 
gedefinieerd die acties vormen binnen deze hemelwatervisie.  
 
De acties die worden opgenomen, zijn afgeleid uit de knelpunten die binnen een bepaalde prioriteit 
opgelost dienen te worden. Dat kunnen gebiedsspecifieke knelpunten, zoals wateroverlast of inlaten 
zijn, maar evenzeer algemene knelpunten, zoals droogte (zie §5). Verder bieden bepaalde locaties 
binnen de deelgebieden een mogelijkheid in ruimte of locatie om bepaalde maatregelen te gaan 
toepassen. 
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8.1 IM01: Afstroomgebied van de Gistelbeek
Gebiedseigenschappen

De eerste deelzone bevindt zich in het noordwesten van de gemeente 
en omvat het stroomgebied van de Gistelbeek op grondgebied van 
Ingelmunster. Deze ontspringt net ten noorden in Meulebeke en loopt 
een eind gelijk met de grens met Izegem, om verder stroomaf 
Ingelmunster te verlaten en (ingebuisd) terug te komen richting de 
Mandel. In het noorden van de gemeente loopt nog een belangrijke 
zijtak (zonder naam) door landbouwgebied langs enkele grote serres.

De bodem wordt hoofdzakelijk gekenmerkt als moeilijk infiltreerbaar, 
doordat de zandleemgronden vrij vochtig zijn.

Het noordelijk deel van de zone kenmerkt zich door landelijk gebied, het zuiden is eerder kerngebied. 
In enkele wijken (Maandagstraat-De Montblancplein-Von Plothoplein-Edelweisstraat-Robrecht De 
Friesplein, Doelstraat-Kloosterhof-Oliekouterstraat) en de Industrielaan zijn de rioleringen reeds 
gescheiden en wordt het hemelwater afzonderlijk afgevoerd.

Bestaande maatregelen:
Buffering langs Beek zonder naam

o Private bufferbekkens en wadi
o GOG provincie Veldstraat

Bufferbekken Doelstraat
Bufferbekken Robrecht De Friesplein
Wadi Schuttershof
Bufferbekken Weststraat

Knelpunten/kansen
Wateroverlast langs de beek zonder naam op verschillende locaties.
In functie van dit knelpunt werd reeds een GOG aangelegd aan de Veldstraat/Zwanestraat. 
Daarnaast werden in bepaalde private projecten buffers/wadi’s opgelegd in de vergunning (bv. 
aan serre Katteputje).
Water in de Steenovenstraat wordt gesimuleerd omwille van de ondergedimensioneerde 
leiding afwaarts in de Steenovenstraat, en afwaartse Bruggestraat.
Knelpunt van mogelijk wateroverlast t.h.v. Gistelstraat 76A, ten gevolge van 
ondergedimensioneerde buizen. Dit werd afgeleid uit het model van de bestaand toestand in 
de  hydronautstudie, maar is geen gekend probleem.
Doelstraat-Oliekouterstraat: RWA komt samen met DWA in de gemengde leiding. M.a.w. het 
hemelwater werd nog niet geheel afgekoppeld van het afvalwater. Daarnaast komen er op dit 
stelsel ook nog enkele grachtinlaten.
De Gistelbeek die ingebuisd door de woonwijk naar de Mandel stroomt.
Water Gistelbeek komt van Meulebeke (beperkt) en stroomt (deels) op grondgebied Izegem 
(en komt daarna terug). Ingrepen hebben ook een invloed op waterhuishouding van 
Gistelbeek op grondgebied Izegem.

Visie
Water wordt in deze deelzone afgevoerd naar de Gistelbeek. Het gebied en de visie erop kan tweeledig 
bekeken worden: noordelijk (landelijk) deel en zuidelijk (stedelijk) deel.
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Noord: Afvoer hemelwater via WL.7.16.2 (“Beek zonder naam”). Langs deze waterloop moet er ruimte 
voorzien worden voor het water in buffers. Buffers zijn al dan niet privaat (opgelegd in grote projecten, 
waarbij water kan worden hergebruikt).
Daarnaast worden de grachten zo veel mogelijk open gehouden. Eventueel met stuwen, waardoor 
water gebufferd en (vertraagd) geïnfiltreerd wordt.
Hoofd-RWA: WL.7.16.2

Zuid: Afgekoppeld hemelwater wordt via Gistelbeek naar Mandel afgevoerd.
Het water in deze zone wordt best zoveel mogelijk ter plaatse gehouden, zodat het niet/minder 
afgevoerd wordt naar de Mandel doorheen het woongebied. Dat kan door het ontharden van grote 
verhardingen, maar ook door de bestaande groene ruimtes in te zetten voor de berging van water.
De waterlopen en grachten in deze stedelijke zone worden zo veel mogelijk open gehouden of open 
gelegd, indien er ruimte voldoende is. Daarnaast wordt eveneens ruimte voorzien voor infiltratiezones 
(wadi’s) of buffers (in projecten).
Hoofd-RWA: Doelstraat-WL.7.16.1-Gistelbeek

Concrete maatregelen
8.1.4.1 Buffering ‘Beek zonder naam’

In het verleden is langs deze ‘Beek zonder naam’ (WL.7.16.2) wateroverlast voorgekomen. 
Verschillende opties tot het bufferen van hemelwater werden al voorgesteld. Intussen werd door de 
provincie het buffer aan de Veldstraat aangelegd. Daarnaast zijn private buffers en wadi’s aangelegd. 
Daardoor is de nood van bijkomende buffercapaciteit verminderd, aangezien sindsdien geen 
wateroverlast meer is voorgekomen. 

Indien er in de toekomst toch opnieuw problemen voorvallen, kan terug gegrepen worden naar de 
volgende voorstellen (zie Figuur 88):

a. Buffergracht langs Haaipanderstraat: geeft ruimte aan het water dat momenteel ingebuisd 
wordt afgevoerd.

b. Extra buffer aan Doelstraat.
c. Buffergracht als bypass, stroomop Doelstraat.

Figuur 88: Buffering omgeving 'Beek zonder naam'
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8.1.4.2 Afspraken privaat buffer 
De buffers die langs de langs de ‘Beek zonder naam’ werden uitgegraven (nr. 2 op Figuur 88) zijn 
gelegen op privaat terrein. Toch vervullen deze een belangrijke bufferende functie ter bescherming 
van wateroverlast in dit gebied. De gemeente wil daarom duidelijke afspraken maken met de 
betrokken eigenaar, zodat deze buffers goed beheerd en onderhouden worden. 
 

8.1.4.3 Buffer Zandberg optimaliseren 
De meest opwaartse delen van het buffer aan de industriezone Zandberg (Doelstraat) kunnen 
optimaler gebruikt worden. Door de knijp in het midden te optimaliseren kan er een hogere 
buffercapaciteit aangewend worden. Dit kan gebeuren door middel van een schuif, waarbij het water 
nog verder afgevoerd kan worden. Of er kan een dop geplaatst worden op de afvoerende buis, zodat 
het water volledig geïnfiltreerd moet worden in dit opwaartse gebied. 
 

 

Figuur 89: Knijp buffer Zandberg 

8.1.4.4 Gescheiden stelsel Steenovenstraat en Bruggestraat 
Zie §8.3.4.1. 
 

8.1.4.5 Afkoppelen Doelstraat 
Het project waarbij de Doelstraat afgekoppeld wordt, is door Fluvius en de gemeente reeds uitgewerkt 
(Figuur 90). Daarbij worden verschillende grachtinlaten opgelost door de aanleg van een RWA-leiding. 
Dit is het geval tussen de Camiel Verhammestraat en de Doelstraat; van de Doelstraat naar de 
Oliekouterstraat. Het hemelwater wordt verder naar de Gistelbeek afgevoerd langs een bypass. Deze 
bypass is gelegen op een locatie waar deze kan worden aangelegd in een open profiel. 
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Figuur 90: Afkoppelen Doelstraat naar Gistelbeek 

8.1.4.6 Ontwikkeling van binnengebied tussen Doelstraat en Elfjulisingel 
Tussen de Doelstraat en Elfjulisingel is een binnengebied gelegen dat nog niet ontwikkeld is (het groene 
gebied op Figuur 91). Volgens het gewestplan is het gelegen in woongebied, waardoor het dus nog 
bebouwd kan worden. Wanneer dat het geval is moet voor dit gebied een totaalvisie ontwikkeld 
worden. Wat betreft het hemelwater moet opgemerkt worden dat door deze zone een belangrijke 
afvoer loopt. Het hemelwater afkomstig van het industrieterrein en de Doelstraat wordt langs deze 
waterloop afgevoerd, naar de Gistelbeek. 
 
Wanneer dit gebied in het kader van kernverdichting bebouwd zal worden, zal er rekening gehouden 
moeten worden met het behouden van ruimte voor deze belangrijke waterader. Het beste is om deze 
open te houden en eventueel in te richten als een blauwgroene ader doorheen het woongebied. 
Daarnaast zal er nog extra buffercapaciteit voorzien moeten worden voor de nieuwe verharding. Dit 
in eerste plaats door de aanleg van (oppervlakkige) infiltratievoorzieningen, geïntegreerd in de ruimte. 
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Figuur 91: Ontwikkeling binnengebied 

8.1.4.7 Groenzones inzetten als tijdelijke waterberging 
In deze deelzone zijn 2 groenzones gelegen die ingericht zijn als speelpleinen. Deze zijn gelegen aan de 
Weststraat, aan het einde van de Jacob van Arteveldestraat en Pater Vandammestraat; en een 
groengebied tussen Korenbloemstraat en Doelstraat (aan einde van Madeliefjesstraat en 
Boterbloemstraat). Volgens de theoretische infiltratiegevoeligheidskaart (Figuur 78) is het eerste 
gebied moeilijk te infiltreren; de tweede zone zou oppervlakkig infiltratiegevoelig zijn. Dat betekent 
dat de speelzone aan de Weststraat gebruikt kan worden om de afvoer van het regenwater te 
vertragen. De zone aan de Madeliefjesstraat/Boterbloemstraat zou (deels) als zone voor 
bovengrondse infiltratie kunnen ingezet worden. 
 
Deze zones kunnen zodanig worden ingericht dat het water een extra speelelement wordt, zodat dit 
een multifunctionele zone wordt. Dit kan slechts uitgevoerd worden op langere termijn, aangezien 
deze wijken op heden een gemengd stelsel hebben. Een belangrijke voorwaarde om de groenzones 
voor waterberging in te zetten is dat het hemelwater gescheiden is. 
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Figuur 92: Groenzones inzetten voor waterberging 

 
Figuur 93: Speelplein Weststraat (Google, sd) 

 
Figuur 94: Speel- en groenzone Madeliefjesstraat (Google, sd) 

 
 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster

119

8.1.4.8 Ontharding parking Sint-Amandstraat
Op dit moment is de parking langs de Sint-Amandstraat-Hugo Verrieststraat-Koning Boudewijnstraat-
Peter Benoitstraat volledig aangelegd in asfalt, met dus een heel hoge graad van verharding. Daarnaast 
is er geen groen geïntegreerd, waardoor dit een grijze woestijn vormt binnen deze residentiële zone. 
Het gemeentebestuur geeft daarnaast aan dat deze parkeerzone te veel parkeerplaatsen bevat.

De gemeente wil deze zone op korte termijn gaan ontharden. In dat project zal er waterdoorlatende 
verharding voorzien worden, zodat het water niet meer afstroomt en in de bodem kan dringen. 
Daarnaast is dit een opportuniteit om in deze zone groen te voorzien. Deze groenzones kunnen daarbij 
ingezet worden ten voordele van de (oppervlakkige) infiltratie. Er kan hier eveneens gezorgd worden 
voor de creatie van schaduw, door middel van bomen of de aanleg van een waterelement, wat het 
hitte-effect kan doen verbeteren.

Figuur 95: Parking Sint-Amandsstraat is momenteel sterk verhard (Google, sd)

8.2 IM02: Afstroomgebied van de Oude Devebeek
Gebiedseigenschappen

Dit deelgebied stroomt af naar het noordoosten aan de grens met 
Meulebeke. Daar ligt namelijk de vallei van de Oude Devebeek. Deze 
stroomt net ten oosten van Ingelmunster in de Devebeek.

Het afstromende regenwater van het bedrijventerrein langs de 
Meulebekestraat en Mandesweg, en de Lammekensknokstaat wordt in 
een gescheiden leiding verzameld en afgevoerd richting de Oude 
Devebeek.

Bestaande maatregelen:
Bufferbekken Mandesweg

Knelpunten/kansen
Knelpunt van wateroverlast aan Kleine Roeselarestraat (Meulebeke)-Lammekensknokstraat. 
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een ingebuisde gracht op privaat terrein.
Aan de uitlaat van het buffer aan de Mandesweg is er langs de Oude Devebeek bij T25 een 
gebied die overstroomt gemodelleerd.
In het oosten van deze deelzone zijn er zandbodems gelegen, waardoor deze in principe goed 
te infiltreren zijn.
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Visie
Het hemelwater in deze deelzone loopt af naar de Oude Devebeek (die op de grens ligt). Hier bestaat 
de afloop van regenwater uit verschillende aantakpunten op de Oude Devebeek.
Open grachten moeten zorgen dat het water voldoende ruimte heeft, eventueel met stuwen, daar 
waar het water de ruimte heeft om vertraagd af te lopen en de bodemeigenschappen om te kunnen
infiltreren.
De ruimte langs de Oude Devebeek blijft best behouden en zo weinig mogelijk opgehoogd, want dit is 
namelijk natuurlijk overstromingsgebied.
Hoofd-RWA: Oude Devebeek

Concrete maatregelen
8.2.4.1 Inbuizingen openleggen

In het gebied tussen de Lammekensknokstraat en de Kleine Roeselarestraat liggen enkele lange 
inbuizingen. Deze zijn zodanig gelegen op locaties dat ze in een open profiel zouden kunnen lopen. Dit 
werd aangeduid als een knelpunt waar wateroverlast ontstaat, maar is op dit ogenblik geen prioritair 
probleem en zal pas worden aangepakt wanneer er een opportuniteit op deze locatie zich voordoet. 

De grachten/waterlopen die werden aangeduid op Figuur 96 zijn er met verschillende beheerders. Een 
van de aangeduide inbuizingen is een gracht die doorheen privaat terrein loopt. Hiervoor zullen dus 
bepaalde afspraken gemaakt moeten worden met de betrokken eigenaar(s). Ten tweede gaat het om 
een geklasseerde waterloop (2e categorie) die langs de Kleine Roeselarestraat loopt (op de 
gemeentegrens met Meulebeke). Deze is dus in het beheer van de provincie. Als laatste is er de 
ingebuisde baangracht, langs de Lammekensknokstraat, in het beheer van de gemeente.

Figuur 96: Mogelijk open te leggen (lange) inbuizingen

8.2.4.2 Afspraken privaat buffer Mandesweg
Het beheer van het bufferbekken aan de Mandesweg is in private handen, doordat het op privaat 
terrein ligt. De twee delen links en rechts van de gracht (in beheer van de gemeente) is van 
verschillende eigenaars. In de vergunning die afgeleverd werd op deze terreinen werd de aanleg van 
de buffer opgelegd, maar daarnaast werd ook het onderhoud van dat terrein opgedragen. 
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Over dat onderhoud zal de gemeente verdere afspraken moeten maken met de private eigenaars. De 
piste waarbij de gemeente de gronden van de buffer kosteloos overneemt kan daarbij eveneens ter 
sprake komen.

8.3 IM03: Afstroomgebied van de Meusbroekbeek
Gebiedseigenschappen

Deze deelzone bestaat uit het stroomgebied van de Meusbroekbeek en 
zijtakken. Dat water loopt richting het zuiden naar de Mandel.

In enkele straten werd het hemelwater reeds afgekoppeld: 
Schuttershof, Molenhoek, deel Bruggestraat, Kleine Weg, 
Meulebekestraat, Lammekensknokstraat, Bollewerpstraat (ten oosten 
van De Ring). Ook het water dat afstroomt van de parking en de Markt 
wordt in RWA-leidingen verzameld en afgevoerd.

Het zuidwesten kenmerkt zich door (een deel van) de kern van Ingelmunster. In het noorden van de 
zone ligt het bedrijventerrein Deefakker met enkele grote bedrijfsgebouwen. De resterende ruimte 
wordt voornamelijk ingenomen door landbouw, waaronder enkele glasbouwbedrijven. 

Bestaande maatregelen:
Bufferbekken Deefakker-West
Bufferbekken Dossestraat
Buffer N50
Bufferbekken Meusbroekbeek
Ondergrondse kratten Markt
Bufferbekken Hoppestraat

Knelpunten/kansen
Wateroverlast Meusbroekwijk: meerdere plaatsen in de wijk gemeld voor wateroverlast. Dit 
komt ook naar voor in de hydronautstudie, waaruit blijkt dat de leidingen ondergedimenionerd 
zijn. Project met afkoppeling is in uitvoering, waardoor knelpunten zouden moeten opgelost 
zijn.
Afvalwater van bedrijventerrein (Deefakker) is gemengde leiding en wordt via DWA afgevoerd 
naar RWZI.
Bekaertsite (Meulebekestraat) zal op middellange termijn in reconversie gaan.

Visie
In het verstedelijkte gebied van deze deelzone wordt het hemelwater afkoppelen en loopt het af naar 
de Meusbroekbeek. Waar dit mogelijk is moet ruimte voorzien worden om dit water te laten 
infiltreren, bufferen en vertraagd aflopen. Maar in eerste instantie moet gezorgd worden dat de
afstroom van verhardingen maximaal vermeden wordt, door het water ter plaatse te houden.
Hoofd-RWA: Bruggestraat-Meusbroekbeek

Concrete maatregelen
8.3.4.1 Afvoer RWA Bruggestraat

In de Bruggestraat is een rioleringsproject gedefinieerd waarbij een gescheiden stelsel wordt voorzien 
tussen de Industrielaan en de Meulebekestraat. Het opwaartse debiet wordt afgeknepen en kan 
overstorten op de ontworpen RWA-leiding. Afwaarts sluiten zowel de DWA- als RWA-leidingen aan op 
het bestaande gescheiden stelsel in de Bruggestraat. Dit gescheiden stelstel zorgt volgens de 
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modellering voor een oplossing van de opstuwing in de huidige gemengde leiding. Daarnaast wordt in 
de toestand D in de Steenovenstraat een gescheiden stelsel aangelegd om het gemodelleerde knelpunt 
van wateroverlast te kunnen oplossen (bij T20). 
 
Daarnaast is deze leiding een belangrijke schakel in de verdere afkoppeling en regenwaterafvoer van 
het noorden van de gemeente naar de Meusbroekbeek. 
 

8.3.4.2 Watervoorraad buffer Meusbroekbeek 
De buffer langs de Meusbroekbeek is van belang voor een bepaalde watervoorraad waarvan de 
gemeente, maar ook enkele landbouwers gebruik van maken. Doordat de vraag naar water steeds 
groter wordt, zal bekeken worden of deze zone kan worden geoptimaliseerd, zodat er een grotere 
watervoorraad komt. 
 

8.3.4.3 Gracht Lenteakkerstraat 
De gracht tussen de Lenteakkerstraat 45 en 47 staat altijd zeer hoog. De provincie stelt voor om deze 
gracht mee op te nemen bij de geklasseerde waterloop, waarnaar deze gracht afwatert. Op die manier 
is er meer controle op het beheer en de ruiming van de gracht en de inbuizing. 
 

 
Figuur 97: Te klasseren gracht 

8.3.4.4 Parking Bekaertsite ontharden 
Op de site van Bekaert is voor het bedrijfspersoneel een private parking aangelegd. Deze is volledig 
verhard. Op korte termijn wil de gemeente niet opleggen dat deze onthard wordt, maar wanneer er 
een moment is waarbij de opportuniteit komt, is deze grote verharde oppervlakte ontharden iets om 
mee rekening te houden. 
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Figuur 98: Verharde parking Bekaertsite

8.3.4.5 Ontharden parking brandweer
De parking bij de brandweer is op dit ogenblik nog volledig verhard. Deze kan worden onthard en op 
een andere, meer waterdoorlatende manier worden ingericht. Dit vormt een quick win voor het 
watersysteem.

Figuur 99: Ontharden parking brandweer (Schoolstraat)

8.4 IM04: Afstroomgebied van de Devebeek
Gebiedseigenschappen

Deze deelzone bestaat uit het stroomgebied van de Devebeek op 
grondgebied Ingelmunster. De Devebeek loopt uit in de Mandel.

Deze zone bestaat geheel uit landbouwgebied. Daarnaast is er een 
woonlint langs de Beelshoek en langs de Mandel is een serrebedrijf 
gelegen.
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Knelpunten/kansen
Wateroverlast in bepaalde achtertuinen van Beelshoek. Het probleem zou zich eerder 
voordoen door een probleem met een inbuizing, dan dat het over een overstroming van de 
Devebeek gaat.
Aan de monding van de Devebeek in de Mandel is het van nature overstroombaar.
Met uitzondering van de natte klei- en zandleemgronden zou het in de meeste bodems 
mogelijk zijn om water te infiltreren. Een van de moeilijk infiltreerbare zones is het gebied 
tussen de Beelshoek en Devebeek.
Devebeek stroomt Ingelmunster binnen vanuit Meulebeke. Ingrepen in Meulebeke hebben 
ook een invloed op waterhuishouding van Devebeek in Ingelmunster.
De ingrepen op het grondgebied van Ingelmunster hebben stroomafwaarts eveneens een 
invloed op de waterhuishouding binnen buurgemeenten.

Visie
De zone langs de Devebeek moet zoveel mogelijk worden gevrijwaard van bebouwing en ophoging. 
Op de plaatsen in het natuurlijke overstromingsgebied moet het water de ruimte krijgen, zodat het 

Daarnaast kenmerkt deze zone zich doordat vele bodems de eigenschap hebben om goed 
infiltreerbaar te zijn. Hier zal het van belang zijn om hierop in te zetten. Infiltratie stroomopwaarts
zorgt ervoor dat water niet verder afloopt naar de Devebeek (en later naar de Mandel).
Hoofd-RWA: Devebeek

Concrete maatregelen
8.4.4.1 Reliëfswijzigingen

Zoals reeds aangehaald in §7.1.4 mogen geen reliëfwijzigingen gebeuren (zonder compensatie) in 
gebied dat overstroomt, zoals bij T100 gemodelleerd is.

Dit dient benadrukt te worden in deze zone, waarbij het van belang is om de natuurlijke bufferfunctie 
aan de monding van de Devebeek in de Mandel te behouden (zie Figuur 100). Deze lager gelegen zone 
heeft een belangrijke bufferende functie voor het afwaartse deel.
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Figuur 100: Overstroombaar gebied bij T100 aan monding Devebeek 

8.4.4.2 Winterbed Devebeek 
Problemen van wateroverlast vanuit de Devebeek voor de woningen Beelshoek 46 en 48 werd intussen 
tegengegaan door de aanleg van een berm. 
 
Daarnaast werd iets stroomopwaarts in het verleden eveneens wateroverlast waargenomen tot in de 
achtertuinen van Beelshoek 31-43. Zoals te zien op Figuur 101 is dit gebied een overstromingsgevoelig 
gebied, waarbij overstromingen bij T10-buien zijn gemodelleerd tot in de achtertuin. T100-buien 
zouden zorgen voor wateroverlast in de woningen.  
 
Om dit te kunnen tegengaan is de VMM (beheerder van de Devebeek) aan het bekijken of er een 
winterbed gemaakt kan worden. Op die manier krijgt het water van de beek meer ruimte, indien het 
nodig is. Daarnaast wordt eveneens gedacht om drempels te voorzien op de waterloop. Deze zorgen 
op hun beurt voor een vertraagde afvoer van het water, zodat bij piekdebieten het water wordt 
opgevangen in het winterbed. De plaatsing van deze drempels zijn eveneens een maatregel in het 
kader van de droogteproblematiek. 
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Figuur 101: Fluviale overstromingskaart bij T10-T100 (Waterinfo, 2020)

In Figuur 101 is het winterbed dat werd aangeduid een van de gebieden die worden bekeken om een 
winterbed te maken. Daarnaast worden langs de Devebeek nog locaties bestudeerd.

8.5 IM05: Afstroomgebied van de Mandel
Gebiedseigenschappen

Binnen deze centrale zone in de gemeente loopt de Mandel. Het wordt 
afgebakend door het kanaal in het zuiden en de 
bebouwing/Oostrozebekestraat in het noorden. In deze zone komen 
heel wat verschillende waterlopen samen doordat ze uitstromen in de 
Mandel.

Daar waar het overstromingsgebied van de Mandel gelegen is, liggen 
het natuurgebied De Mandelhoek en het kasteeldomein. Ten oosten 
van De Ring ligt het RWZI van Ingelmunster en landbouwgebied tussen de Mandel en het woonlint van 
de Oostrozebekestraat.

Knelpunten/kansen
Wateroverlast in Mandelwijk: 
Deze verkaveling is te laag gelegen in overstromingsgebied van de Mandel.
In het model wordt water op straat gesimuleerd, door het afknijpen van het debiet en het hoge 
peil van de overstort.
Wateroverlast in Waterstraat: 
Door werken werd de Lendeledebeek afgedamd, waardoor er extra druk ontstond. Na deze 
werken is geen wateroverlast meer gemeld.
Het natuurgebied de Mandelhoek en het kasteelpark lenen zich tot een geïntegreerde
groenblauwe ruimte.
De meeste gronden in deze zone zijn zwaardere kleigronden, waar infiltratie niet mogelijk is. 
Daarnaast zijn er toch enkele zones waar infiltratie mogelijk zou zijn, bv. tussen Fortstraat en 
Oostrozebekestraat; Nijverheidstraat.

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster

127

Visie
Dit is de zone waar het water van heel Ingelmunster samenkomt, in de Mandel. Dit bepaalt dus, samen 
met de opwaartse en afwaartse randvoorwaarden, het watersysteem van de gemeente.

Het gehele gebied langs de Mandel wordt laag gehouden en een groot deel wordt gebruikt als 
overstromingsgebied. Er wordt langs de Mandel dus voldoende ruimte voorzien voor het water om op 
andere locaties wateroverlast te vermijden.

Ondanks deze laaggelegen en vaak overstroombare zone zijn ook hier locaties waar infiltratie mogelijk 
is, maar dan eerder oppervlakkig. Ook dit moet in rekening gebracht worden, want al het water dat uit 
het oppervlakkig systeem verdwijnt naar de bodem is een voordeelsituatie naar wateroverlast en 
droogte.

Concrete maatregelen
8.5.4.1 Mandelwijk: nieuwe RWA & bouwverbod

De Mandelwijk is een laag gelegen verkaveling die in overstromingsgebied ligt. Er werden twee 
rioleringsprojecten gedefinieerd. Het ene zorgt voor de afkoppeling van het hemelwater in de 
Nijverheidstraat, dat kan lozen in de Mandel. Op die manier wordt het zuidelijke deel van de 
Nijverheidstraat voorzien van riolering en wordt het hemelwater van het noordelijke deel niet naar de 
waterzuivering afgevoerd.

Ten tweede is een project gedefinieerd in de Mandelstraat, in het deel langs De Ring. Daarbij wordt 
een gescheiden stelsel aangelegd en wordt het laaggelegen deel van de Mandelwijk hydraulisch 
geïsoleerd van de Mandel en het rioolnet. Het vuilwater van de laaggelegen zone wordt opgepompt 
naar het collectorenstelsel van Aquafin. Het hemelwater wordt opgepompt naar de Mandel. 
VMM plant een verhoogde dijk langs de Mandel. Ook dit moet tegengaan dat wateroverlast in de 
toekomst zal optreden. Hierbij wordt rekening gehouden met een toekomstig hoger peil, n.a.v. 
klimaatverandering.

In de verkaveling van de Mandelstraat en de verschillende verkavelingen van de Nijverheidstraat zijn 
nog enkele loten die niet bebouwd zijn (zie Figuur 102). Daar deze in overstroombaar gebied gelegen 
zijn, is het best om deze niet meer te laten bebouwen en een bouwverbod op deze percelen te 
voorzien.
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Figuur 102: Mandelwijk 

8.5.4.2 Herstel meander Mandel 
Een oude meander langs de Mandel kan worden in gebruik genomen. Deze is momenteel dicht geslibd. 
Deze meander ruimen zorgt ervoor dat er een groter volume water gebufferd zal kunnen worden, 
waardoor het water vertraagd zal kunnen aflopen. Dit zorgt voor bescherming van de woningen aan 
de Waterstraat, maar ook verder afwaarts. 
 
Daarnaast wordt bekeken om de huidige loop van de Mandel te verleggen naar deze oude meander. 
Daarbij wordt het huidige deel in de toekomst enkel nog gebruikt als bypass. 
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Figuur 103: Meander Mandel 

8.5.4.3 Ontharden werfzone Brigandsbrug 
Aan de Waterstraat is langs het kanaal het terrein gelegen van een vroegere bouwstoffenhandel. Deze 
zone werd gebruikt binnen de werfzone bij de aanleg van de nieuwe Brigandsbrug. Nu deze werken 
afgerond zijn heeft deze verharde oppervlakte geen functie meer en kan dit terrein onthard worden. 
 

 
Figuur 104: Ontharden werfzone Brigandsbrug 
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8.6 IM06: Afstroomgebied van de Lendeledebeek en 
Lokkebeek
Gebiedseigenschappen

De afstroomgebieden van de Lokkebeek-Katteboombeek (aan de grens
van de gemeente) en de Lendeledebeek zijn samengenomen in één 
deelzone. Het noorden van de zone bestaat uit woonwijken, het zuiden 
is landbouwgebied. In hoofdzaak loopt het water van zuid naar noord. 
De Lendeledebeek loopt vanaf ze de woonzone bereikt ondergronds.

Het deel van de Izegemstraat tussen de grens met Izegem en de 
Lendeledebeek heeft een gescheiden stelsel. Overigens komen er enkel gemengde stelsels voor. In de 
Rozestraat worden de langsgrachten opgevangen in aparte regenwaterleidingen.

De woonzone werd in het verleden reeds geteisterd door wateroverlast, waarna de volgende 
maatregelen genomen werden om dit toekomstig te vermijden.

GOG op Lendeledebeek
Bufferbekken Nachtegaalstraat (langs Lendeledebeek)

Knelpunten/kansen
In de Rozestraat (deel tussen huisnummer 69 en 54) stromen de baangrachten in de riolering. 
Dit wordt, samen met een probleem met de inbuizing in verband gebracht met het knelpunt 
van wateroverlast in Rozestraat t.h.v. nr. 53.
De beide baangrachten in de Touwstraat komen samen in het rioleringsstelsel in de 
Spoorwegstraat.
In de Duikerstraat wordt water op straat gemodelleerd t.h.v. nr. 25, omwille van een 
ondergedimensioneerde leiding in verbinding met de Lendeledebeek.
De Lokkebeek en Katteboombeek lopen op de grens met Izegem, waardoor ingrepen op het 
grondgebied van Ingelmunster daar eveneens een invloed hebben.

Visie
Het water loopt vanaf de hoogte in het zuiden van de zone naar het noorden, ook wel van 
landbouwgebied naar stedelijk gebied. Daardoor is het nodig om ruimte voor het water te voorzien en 
op te houden voor het afloopt.

Grachten uit het landbouwgebied worden best naar het oppervlaktewater afgeleid, zodanig dat deze 
niet in het rioleringssysteem van de woonwijken terecht komen.
Hoofd-RWA: Lokkebeek & Lendeledebeek

Concrete maatregelen
8.6.4.1 Bypass Rozestraat

Het knelpunt voor grachtinlaten in het rioleringssysteem in de Rozestraat kan opgelost worden door 
het water af te leiden en een verbinding te maken van de Rozestraat met de nabij gelegen Lokkebeek. 
Deze kan aangelegd worden langs de huidige trage weg in een open profiel. In nodig zullen hiervoor 
enkele gronden verworven moeten worden. Het beste wordt geopteerd om een brede strook te 
verwerven, waarbij de ruimte voor onderhoud wordt meegerekend.

Het knelpunt van wateroverlast, tegenover Rozestraat 53, leidde uit een probleem met de inbuizing 
naar de Lokkebeek. Sinds dit is voorgevallen werden werken uitgevoerd, maar blijft dit een 
aandachtspunt.
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Figuur 105: Bypass Rozestraat 

 
Figuur 106: Locatie bypass Rozestraat langs trage weg 

8.6.4.2 Verbeterde vertraagde afvoer Duikerstraat 
Er is een project gedefinieerd om het knelpunt van wateroverlast aan de Duikerstraat op te lossen. Op 
die locatie bestaat het probleem dat het afstromende water vanaf de helling ten zuiden van de 
Duikerstraat niet voldoende kon afgevoerd worden, waardoor overlast kon optreden in de woningen 
in de Duikerstraat. Het project zal uit meerdere onderdelen bestaan: 

Gracht Hemelrijkstraat 
Langs de Hemelrijkstraat wordt de gracht doorgetrokken tot aan de spoorweg. Op die manier 
wordt het afstromende water van de aanliggende akkers opgevangen. Door middel van 
stuwconstructies wordt het water vertraagd afgevoerd. 
Buffergracht en grasstrook 
Langs de perceelsgrens van het perceel waar woning Hemelrijkstraat 2 op staat wordt de 
huidige gracht uitgebouwd tot een buffergracht. Die zal afstromen naar de grachten naar de 
Hemelrijkstraat (waardoor afvoer langs private weg, parallel Hemelrijkstaat, wordt ontzien). 
Om dichtslibbing te vermijden zal opwaarts de buffergracht een grasstrook aangelegd worden. 
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Grondberm achtertuinen Duikerstraat 
Een deel van de grond dat uitgegraven wordt voor de buffergracht zal gebruikt worden voor 
de aanleg van een berm aan de perceelsgrenzen van de achtertuinen van Duikerstraat 18 tot 
28. Het water dat daar afstroomt moet door een inbuizing afgevoerd worden richting 
Duikerstraat (t.h.v. nr. 26-28) en ingeschreven waterloop. Door middel van een 
debietsbegrenzer kan buffercapaciteit van het weiland aangewend worden bij calamiteiten. 
Afvoerconstructie Duikerstraat 
Bovenop de bestaande overwelfde waterloop tussen Duikerstraat 25 en 25A komt een nieuwe 
afvoerconstructie, waardoor het water dat in de Duikerstaat komt, kan weglopen naar de 
waterloop. 

 
Figuur 107: Project Duikerstraat 

8.6.4.3 WUG schrappen 
Tussen de Izegemstraat en het Kanaal Roeselare-Leie ligt nog een stuk woonuitbreidingsgebied dat 
nog niet werd ontwikkeld. De gemeente wil dit schrappen. Grote delen liggen in overstroombaar 
gebied en dit gebied heeft ook werkelijk een vrij drassige grond. Deze ruimte wordt best niet verhard, 
maar wordt best omgezet voor agrarische doeleinden, of mee opgenomen in het groengebied langs 
het kanaal. 
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Figuur 108: Woonuitbreidingsgebied Izegemstraat (Omgeving Vlaanderen, 2002) 

8.6.4.4 RWA KMO-zone & Spoorwegstraat 
De KMO-zone aan de Heirweg-Zuid krijgt een nieuwe ontsluitingsweg. Daarbij wordt gepland om het 
hemel- en afvalwater af te voeren en aansluiting te laten vinden in de Nachtegaalstraat. Er zou 
eveneens ruimte voorzien worden achter de KMO-zone voor een buffergracht. Bij dit project kunnen 
de grachtinlaten in de Touwstraat meenomen worden en wordt het hemelwater mee aangesloten op 
het RWA-netwerk in de Spoorwegstraat. 
 

 
Figuur 109: RWA-afvoer KMO-zone Heirweg-Zuid naar Nachtegaalstraat 

8.6.4.5 Buffer Lendeledebeek herinrichten 
Ter bescherming van de afwaarts gelegen Vierbunderwijk werd een groot buffer langs de 
Lendeledebeek stroomop de Spoorwegstraat aangelegd. Door deze aanleg komt er niet zo veel water 
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meer in het oudere, kleinere buffer, afwaarts gelegen tussen Lijsterstraat en Nachtegaalstraat. Dit is 
op dit moment een afgeschermd gebied en biedt dus geen landschappelijke meerwaarde binnen deze 
woonwijk.

Het is mogelijk om deze zone beter in te richten geïntegreerd in de omgeving. Dit zou kunnen door een 
herprofilering van de buffer tot een buffer met flauwe hellingsgraden. 

Figuur 110: Huidige toestand buffer Nachtegaalstraat

8.6.4.6 GOG Lokkebeek
In de actielijst van het stroomgebiedbeheerplan van het Leiebekken (zie §4.2.2) werd de aanleg van 
een GOG langs de Lokkebeek voorgesteld, op de grens met Izegem. Indien deze uitgevoerd wordt, zal 
dat zorgen voor extra bufferruimte voor het water dat via de Lokkebeek wordt afgevoerd, waardoor 
er afwaarts kleinere piekdebieten komen.

Ook op de ontwerpplannen van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is deze actie opnieuw 
opgenomen. Deze is niet meteen prioritair.

8.7 IM07: Afstroomgebied van de Mispelaarbeek en 
Distelbeek
Gebiedseigenschappen

Deze deelzone omvat de afstroomgebieden van de Mispelaarbeek, 
Distelbeek en waterloop Heirweg-Zuid.

Het zuiden en zuidoosten van de zone wordt gekenmerkt door 
landbouw, in het noorden en noordwesten is er woongebied. Het water 
stroomt af vanaf de hoogte in het zuiden van de gemeente in de richting 
van de Mandel. Dit gebeurt in twee richtingen: naar het zuiden langs de 
Kortrijkstraat, door de kern van Ingelmunster; en langs de Mispelaarbeek.

Bestaande maatregelen:
Wadi Vaartsraat
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Bufferbekken en ondergrondse kratten Hof van Commerce
Wadi Hendrik Consciencestraat
Ondergrondse kratten Kortrijkstraat
Bufferbekken en ondergrondse kratten Anzegemse route
Bufferbekken Onze-Lieve-Vrouwestraat
Bufferbekken Weerstandersstraat
Bufferbekken Duikerstraat – Heirweg-Zuid
Buffergracht Mispelaarbeek

Knelpunten
Waterloop Heirweg-Zuid ingebuisd. Water wordt hierlangs snel afgevoerd en heeft al gezorgd 
voor wateroverlast. Het buffer zorgt voor bescherming stroomafwaarts.
Knelpunt van erosie gekend aan Kortrijkstraat 156 door aflopend water van het achterliggende 
veld. Het voorkomen van het probleem zou mede afhankelijk zijn van de manier van ploegen.
Baangrachten De Ring hebben een inlaat in de riolering t.h.v. de Gentstraat.
Baangrachten Keirselaarstraat hebben een inlaat in de riolering t.h.v. de Gentstraat.
In de hydronautstudie wordt water op straat gemodelleerd in de Vlaswijk, door het hoge peil 
in de afvoerleiding naar de Mandel en zelfs terugstroming in de overstort.
Wateroverlast in de Gentstraat.
Infiltratie zou mogelijk zijn in twee zandige gebieden, omgeven door:

o Lysbrugstraat, kanaal en Gentstraat
o Duikerstraat, Heirweg-Zuid en Kortrijkstraat, op de hoogte.

Visie
Het water loopt vanaf de hoogte in het zuiden van de zone naar het noorden, ook wel van 
landbouwgebied naar stedelijk gebied. Dit gebeurt in deze zone in twee richtingen: Heirweg-
Zuid/Kortrijkstraat en Mispelaarbeek. De zone die afwatert naar de Kortrijkstraat loopt niet meteen af 
naar het oppervlaktewater.

Daardoor is het nodig om bovenaan ruimte voor het water te voorzien en op te houden voor het 
afloopt. In het stedelijke gebied is het van belang om de afstroom van hemelwater grotendeels te 
vermijden (door ontharding, infiltratie…). Daarnaast is het in het hoger gelegen landelijke gebied van 
belang om het water op te houden en erosie tegen te gaan (met kleinschalige maatregelen) op de 
hellende locaties.
Hoofd-RWA: Kortrijkstraat & Mispelaarbeek

Concrete maatregelen
8.7.4.1 Project Heirweg-Zuid

De knelpunten van wateroverlast in de Heirweg-Zuid zouden opgelost moeten worden door een 
verbeterde afvoer van het hemelwater dat via deze weg wordt afgevoerd. De grote toevloed aan water 
dat bij hevige zomeronweders naar beneden stroomde vond onvoldoende de weg naar het bestaande 
bufferbekken (waardoor het via de weg afliep). Daarom zijn er plannen om een nieuw bekken aan te 
leggen langs de Heirweg-Zuid, vlak voor het punt waar de waterloop ingebuisd verder loopt. Daarbij 
wordt water ter plaatse gehouden, maar ook erosie tegengegaan. Om dit nieuw bekken integraal te 
betrekken bij het bestaande wordt nagedacht over een open waterloop, een bermlichaam en een 
beperkte verhoging van de rijweg, zodat stroomopwaarts water maximaal de bekkens zal aanspreken.

Daarnaast wordt in de Heirweg-Zuid een nieuw gescheiden stelsel aangelegd. Tussen de Heirweg-Zuid 
nr. 46 en nr. 44 is er een open ruimte, waar het mogelijk wordt om een open grachtprofiel te voorzien. 
Dat zorgt ervoor dat er ruimte is om het water te bufferen. Daarvoor worden 4 schotten voorzien in 
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deze gracht. Op die manier wordt het water gebufferd, kan het infiltreren en wordt het vertraagd 
afgevoerd. 
 

 
Figuur 111: Nieuwe RWA-afvoer Heirweg-Zuid vanaf bufferbekken Duikerstraat (bovenste deel) 

8.7.4.2 Project Kortrijkstraat 
Er wordt een rioleringsproject gepland in de Kortrijkstraat door Aquafin, waarbij een gescheiden stelsel 
aangelegd wordt van De Ring tot het Stationsplein. In dat project kan verder gekeken worden dan 
enkel het rioleringsproject. 
 
Zo is het mogelijk om het stuk bos langs het jaagpad (zie Figuur 112) te gebruiken om hemelwater te 
bufferen. Op die manier wordt hier ruimte gegeven aan het hemelwater dat daarna vertraagd 
afgevoerd kan worden naar de Mandel. Dit bosperceel is in eigendom van de Vlaamse Waterweg. 
Indien gebruik gemaakt zou willen worden van dit perceel voor buffering zal er vooreerst in overleg 
gegaan moeten worden.  
 
Het huidige ondergrondse buffer aan de zijstraat van de Kortrijkstraat kan eveneens hierin betrokken 
worden. Op dit moment is het bovengrondse terrein een groenzone en enkele parkeerplaatsen (zie 
Figuur 113). Dit zou dus relatief eenvoudig kunnen worden omgezet naar een bovengronds buffer-
/infiltratiebekken. Eventueel kan dit terrein zodanig ingezet worden dat het een multifunctionele 
functie heeft. 
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Figuur 112: Nieuwe RWA-as Kortrijkstraat & mogelijk bufferzone 

 

 
Figuur 113: Huidig terrein ondergrondse kratten 

8.7.4.3 Project Gentstraat 
Naast het bovenstaande grote rioleringsproject, is voor de volgende legislatuur het project in de 
Gentstraat gepland. Daarbij wordt ook de Vlasbloemstraat mee aangepakt. Daarbij wordt het 
gescheiden stelsel van de Vlasbloemstraat verder getrokken naar de RWA-afvoer langs het kanaal. 
 
Door de aanleg van het gescheiden stelsel in de Gentstraat worden de grachtinlaten langs De Ring 
opgelost, wanneer dit oppervlaktewater wordt aangesloten op de RWA-leiding. Ter hoogte van het 
Speelbos kan dit een open gracht worden, eventueel een buffergracht. Ook het bestaande 
grachtenstelsel van het Speelbos kan ingezet worden om het hemelwater dat afstroomt te bufferen. 
Daarnaast is het speelterrein tegenover de Repelstraat een goed gelegen terrein voor 
infiltratie/buffering van de RWA-afvoer van de wijk bij de Vlasbloemstraat. 
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Figuur 114: Gentstraat en mogelijkheden tot buffering 

8.7.4.4 Beheer herbekijken wadi’s 
Bij het project in de Vaartstraat werden twee wadi’s aangelegd (zie §3.10.2.2). Op dit moment heeft 
de gemeente het maaibeheer van deze terreinen op zich genomen, ondanks deze op privaat terrein 
gelegen zijn. De gemeente wil dit actiepunt opnemen om dit te herbekijken op welke manier er 
omtrent beheer van dergelijke infiltratievoorzieningen afspraken kunnen gemaakt worden. Dit wordt 
het best als bijkomende voorwaarden van de omgevingsvergunning opgenomen. 
 

8.7.4.5 Beheer buffer Duikerstraat 
Het beheer van de buffer aan de Duikerstraat (Heirweg-Zuid) is in het beheer van Fluvius. Doordat het 
langs een ingeschreven (doch ingebuisde) waterloop ligt van 2e categorie, zal dit verder worden beheer 
door de dienst Waterlopen van de provincie. 
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10. CONCLUSIE 
Het watersysteem in Ingelmunster is zodanig opgebouwd dat al het hemelwater afstroomt naar de 
centrale waterloop door de gemeente, de Mandel. Daarnaast loopt eveneens het Kanaal Roeselare-
Leie parallel aan deze waterloop. Dat betekent dat het water zowel uit het noorden, als het zuiden 
afloopt door woongebied naar het centrum. Deze centrale ader zorgt ervoor dat er de laag gelegen 
gebieden in de gemeente zeer waterrijke gronden bevinden. Daarnaast is de Devebeek, op de 
noordoostelijke grens, een grotere waterloop, die eveneens in de Mandel uitloopt. 
 
Knelpunten op vlak van wateroverlast in Ingelmunster hangen voornamelijk samen met een hoog 
waterpeil van de Mandel; de waterlopen die op bepaalde momenten de grote hoeveelheid water niet 
kunnen verwerken; de afwaarts gelegen rioleringsstelsels die het aflopend water moeten door het 
woongebied transporteren of grachten die door slechte inbuizingen of te weinig onderhoud de afvoer 
niet kunnen verzekeren. Daarnaast is droogte een fenomeen dat de laatste jaren steeds meer de kop 
op steekt en voor problemen zorgt voor irrigatie bij landbouwers. Het veranderend klimaat heeft een 
versterkende invloed op de knelpunten wateroverlast en droogte door het veranderende 
neerslagpatroon. 
 
De visie op het hemelwater in Ingelmunster wordt gevormd aan de hand van de Ladder van Lansink, 
waarbij hemelwater verwerkt moet worden volgens bepaalde principes en waarbij een stapje lager op 
de ladder gemotiveerd moet worden. Er dient dan ook in eerste instantie ingezet te worden op 
bronmaatregelen die ervoor zorgen dat het water dat valt ter plaatse gehouden wordt en opnieuw in 
de bodem kan intrekken of voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Indien dit niet voldoende is, 
moet het water gebufferd worden en vertraagd afgevoerd worden langs RWA-assen in de richting van 
het oppervlaktewater. 
 
De gemeente Ingelmunster wil inzetten op de verschillende onderdelen van deze waterladder. In 
eerste instantie moet de afstroom van water vermeden worden. Er wordt ingezet op het ontharden 
(of aanleg van waterdoorlatende verharding) op het openbaar domein door het gemeentebestuur. 
Daarnaast wil men de bevolking eveneens gaan aanmoedigen om zo weinig mogelijk te verharden, 
waterdoorlatende verharding te voorzien of het water laten aflopen naar groenzones (waar het terug 
de bodem kan indringen) of de aanleg van groendaken (waar het water wordt vastgehouden). Door 
het niet toelaten van bebouwing en reliëfwijzigingen in overstromingsgebied wordt vermeden dat er 
bestaand buffervolume verdwijnt. 
 
Een tweede bronmaatregel is het hergebruik van het water. Op privaat terrein bestaat daarvoor de 
verplichting uit de GSV Hemelwater en de aanmoediging tot het plaatsen van hemelwaterputten door 
premies. Landbouwers hebben steeds meer nood aan het opvangen van water voor het gebruik ervan 
in droge periodes. De gemeente kan daarin een ondersteunende rol spelen. Ook op openbaar domein 
kan de gemeente dit principe toepassen door het afstromend water op te vangen en te hergebruiken 
(bv. besproeien groenzones). In projecten waar er een bronbemaling moet gebeuren zal de gemeente 
moeten toezien dat de huidige regelgeving genoeg gevolgd wordt en aanmoedigen dat het water 
zoveel mogelijk in de bodem wordt gebracht (retourbemaling). Indien dit niet mogelijk is kunnen 
systemen voorzien worden dat het water voor andere doeleinden gebruikt wordt, zodanig dat minder 
water afgevoerd wordt. 
 
Een derde categorie van bronmaatregelen bevinden zich in de infiltratie. Dit is een onderdeel dat de 
gemeente wil op inzetten. Het heeft tal van voordelen: water wordt uit het afvoersysteem gehaald en 
sijpelt de bodem in, waardoor de grondwatertafel wordt aangevuld. Zowel op privaat terrein, als op 
openbaar domein bestaan verschillende systemen die het mogelijk maken om te infiltreren. Het beste 
in Ingelmunster is om een bovengronds systeem te voorzien. Dat heeft voordelen naar onderhoud toe, 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 10 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster 
 
 

142 
 

maar is beter toepasbaar in regio’s met een hogere grondwaterstand. Een surplus bij het zichtbaar 
maken van infiltratie is de opbouw van blauwgroene systemen die het hitte-effect en recreatie kunnen 
verbeteren. Bijvoorbeeld de bestaande groenzones kunnen multifunctioneel ingericht worden en de 
functie van ‘ruimte voor water’ erbij nemen, zodat het water de ruimte krijgt om te bergen, maar ook 
om te infiltreren (indien de lokale omstandigheden dit toelaten). 
 
Op het vlak van buffering wil de gemeente het overzicht op de bufferbekkens behouden en het beheer 
ervan verder coördineren. Daarvoor werd hierbij alvast een beknopt overzicht gemaakt van de 
gekende bufferbekkens (en belangrijkste wadi’s), waarbij de beheerder werd vermeld. Deze bekkens 
werden in het verleden voornamelijk gebouwd om het water vast te houden en vertraagd af te voeren, 
maar in de toekomst zal in dergelijke bekkens rekening gehouden moeten worden met het uitbouwen 
van een watervoorraad voor in droge periodes. Daarnaast kan buffering op natuurlijke wijze voorzien 
worden langs de waterlopen door hermeandering of ingebruikname van het winterbed. Tenslotte 
wordt het water eveneens vastgehouden (en vertraagd afgevoerd) in verschillende grachten (en 
eventueel waterlopen) door stuwen te voorzien. Dit kan in droge periodes eveneens zorgen voor het 
hoger houden van het grondwaterpeil of waterbeschikbaarheid. 
 
Wanneer het water dan toch afgevoerd moet worden, gebeurt dat best in een RWA-afvoer die werd 
afgekoppeld van het afvalwater. Het oppervlaktewater uit bv. grachten wordt best uit het 
rioleringsstelsel gehouden en afgevoerd naar RWA-assen of waterlopen. Daarnaast is het van belang 
om de capaciteit van de afvoer goed te verzekeren, door bv. het ruimen van grachten (en eventueel 
publieke grachten) en (slechte) inbuizingen te vermijden en deze in open profiel aan te leggen. 
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Bijlage 2: Kaarten 
a. Bestaande toestand 
b. Visie 
c. Actiepunten 

 

Bijlage 3: Websites ter inspiratie 
Onderstaande websites kunnen als inspiratiebron dienen om de gemeente zo waterrobuust mogelijk 
te maken.  
 

https://blauwgroenvlaanderen.be/  
Geeft een goed overzicht van allerhande bronmaatregelen die kunnen genomen op zowel 
publiek als privaat terrein om deze klimaatbestendig te maken. Er kan gefilterd worden op 
verschillende thema’s zoals voorkomen wateroverlast, beperken hitte, verdroging 
voorkomen… 
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen  
Deze maatregelen-toolbox biedt voor professionals en bewoners informatie en inspiratie om 
de omgeving rainproof in te richten. Sommige maatregelen worden zeer praktisch toegelicht! 
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaanderen-breekt-uit-homepagina  
Praktijkvoorbeelden in verband met onthardingsprojecten. 
https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/  
Praktijkvoorbeelden van verschillende bronmaatregelen in de stad Arnhem (NED). Sommige 
maatregelen worden zeer praktisch toegelicht! 
https://www.klimaatenruimte.be/klimaatbestendig-inrichten  
Biedt per klimaateffect maatregelen aan om de stad/gemeente klimaatbestendig in te richten. 
Per maatregel staat de effectiviteit ervan, het toepassingsgebied, eventuele aandachtspunten 
en inspirerende praktijkvoorbeelden. 
https://www.burgemeestersconvenant.be/search/adaptatiemaatregel  
Voorbeelden van maatregelen die kunnen genomen worden om de impact van de 
klimaatverandering te milderen met als doel een klimaatbestendige stad/gemeente te 
bekomen. 
https://www.aquafin.be/nl-be/gemeenten-en-steden/projecten-met-regenwater/10-meest-
gehoorde-redenen-om-niet-te-infiltreren  
Hemelwater infiltreren kan in principe overal, deze argumenten kunnen helpen om het aan de 
man te brengen. 
https://www.waterbewustbouwen.be/  
Geeft een overzicht van verschillende infiltratiemogelijkheden in de infiltratiewaaier en 
ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor water robuust 
bouwen. 
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1 HET WAAROM EN HOE VAN EEN LOKAAL ENERGIE- EN 
KLIMAATPACT 

Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie-
en klimaatbeleid waar te maken. We zetten daartoe in op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. 
Steden en gemeenten staan het dichtst bij burgers en lokale stakeholders en hebben de meeste impact om 
concrete lokale projecten tot uitvoering te brengen. De Vlaamse Overheid beschikt over mogelijkheden om 
algemene maatregelen die de transitie kunnen versnellen in kaart te brengen en te stimuleren, zoals door 
financiële impulsen, wettelijke impulsen, kennisopbouw en verspreiding of algemene communicatie. ABB en 
Netwerk Klimaat (VVSG) organiseren zich als structureel aanspreekpunt voor lokale besturen waarbinnen 
deze uitdagingen gezamenlijk worden gedetecteerd. Vervolgens worden de nodige stappen gezet om binnen 
het juiste bevoegdheidsniveau en -domein deze op te lossen. 

Lokale besturen engageren zich om: 

- Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken; 
- Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun 

eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed); 
- Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 

40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren; 
- Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden; 
- Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie 

installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te 
bouwen tegen ten laatste 2025; 

- Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken; 
- Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete 

en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen. 

De Vlaamse overheid engageert zich om: 

- Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals 
bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s; 

- Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor het 
publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden; 

- Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke 
hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact; 

- Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te 
ondertekenen; 

- In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende 
sectororganisaties de wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te 
stroomlijnen; 

- Aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse, 
Federale en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig kunnen zijn om 

www.vlaanderen.be 
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mee de doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder potentiële inbreng van de Vlaamse 
overheid in hoofdstuk 4 wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd; 

- Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact 
ondertekenen, in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte van 
de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze budgettaire 
engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid. 

1.1 WAAROM? 

De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en tegelijk ook meer en meer 
confronterend: de ontregeling van het klimaat vergroot de kans op extreme weersomstandigheden, 
waaronder ook droogte1. We gaan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen doeltreffend afbouwen 
en dat opent nieuwe deuren. Een krachtig klimaatbeleid omhelst tal van voordelen voor een inclusieve, 
economisch florerende en veelzijdige samenleving die het welzijn bevorderd voor ons allen. 

Het is belangrijk dat we nu de handen uit de mouwen steken om de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering tegen te gaan. Alleen met zijn allen kunnen we het tij keren. Door creatieve oplossingen 
aan te reiken en door nog meer mensen ervan bewust te maken dat ook hun acties een deel van de 
oplossing zijn, kunnen we de noodzakelijke omslag creëren. Laat ons van deze transitie een echte 
opportuniteit maken. Verschillende studies tonen aan welke omvang de jobcreatie2 kan kennen wanneer 
we de omslag maken naar een circulaire, efficiëntie en hernieuwbare economie. 

Uiteraard hoeven we vandaag niet van 0 te beginnen. De te bewandelen weg is duidelijk én de eerste 
stappen zijn reeds genomen door talloze bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden. De resultaten 
van deze acties worden ook steeds zichtbaarder, waardoor iedereen hier verder op kan bouwen. De 
gewenste systeemverandering is uiteraard meer dan een verzameling van acties, maar een integrale 
benadering die we met alle overheden samen uitwerken.  Draagvlak is goed, maar er is ook urgentie. Dit 
vraagt een doortastend leiderschap om systematisch de juiste keuzes te maken. 

De overheid heeft hierin een tweeledige rol: Vooreerst is er de eigen voorbeeldfunctie. “Practice what you 
preach” als zijnde een belangrijke voorwaarde bij het creëren van draagvlak en dit voor alle beleidsvelden 
en bestuursniveaus in zowel binnen- als buitenland. De oorzaken en gevolgen van klimaatverandering 

1 Eén van de verklarende mechanismen hiervoor is dat wanneer de temperatuur toeneemt de warmere lucht meer waterdamp kan bevatten 
vooraleer ze verzadigd raakt, en het langer zal duren vooraleer het regent. Eens het regent kan de intensiteit wel sterker zijn, met verhoogde kans 
op overstromingen. 

2 Als voorbeeld kan de Vlaamse Lange Termijn Renovatiestrategie worden genomen. De implementatie van de renovatiestrategie voor niet-
residentiële gebouwen creëert op zich al ten minste 25.000 lokale stabiele jobs in de komende 4 jaar. De behoefte aan bijkomende capaciteit blijft 
nadien ook verder groeien tot 40.000 en meer tegen 2030. 

Afhankelijk van de bron levert een miljoen euro investeringen in renovatie tussen de 10 en 19 jobs op tijdens de uitvoering van de renovatie. In de 
lange termijn renovatiestrategie wordt in afwachting van meer onderbouwing voorzichtigheidshalve gerekend met 10 jobs per miljoen euro 
investeringen. Zie voor meer informatie (ook over residentiële renovaties): 
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Vlaamse%20langetermijnrenovatiestrategie%20gebouwen%202050.pdf 
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stoppen namelijk niet aan onze bestuurlijke of landelijke grenzen. Daarnaast vraagt en stimuleert de 
overheid ook de inspanningen van haar eigen burgers en bedrijven. Immers, alleen wanneer we allemaal 
samenwerken, zullen we in ons opzet slagen. 

Het lokale niveau heeft in beide rollen één cruciale troef in handen: haar nabijheid tot burgers en bedrijven. 
De burgemeesters zijn de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten die het Pact onderschrijven. 

Het Vlaamse niveau heeft ook in beide rollen belangrijke troeven in handen: helikopterzicht op de situatie 
en de mogelijkheid om hefbomen in werking te zetten of met andere beleidsniveaus hierover in overleg te 
gaan. 

1.2 HOE? 

In de beleidsplannen van de Vlaamse overheid zijn vaak strategische en operationele doelstellingen 
aanwezig die de Vlaamse overheid aan zichzelf, maar evengoed aan de lokale besturen duidt en indien 
nodig oplegt. Dat is bijvoorbeeld zo in de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (meer doen met 
dezelfde of minder ruimte), het Vlaams Energie- en Klimaatplan, de Lange Termijn Renovatiestrategie en in 
het droogte- en waterplan (Blue Deal). Op lokaal niveau vormt het Europees burgemeestersconvenant 2020 
resp. 2030 het meest bekende instrument in functie van klimaat en energie, waarbij (in de actuele situatie) 
een CO2-reductie van 20% resp. 40% per gemeente wordt beoogd alsook de opmaak van een 
klimaatadaptatie- en energie armoedestrategie. Reeds 257 lokale besturen ondertekenden het 
burgemeestersconvenant 20303, wat aantoont dat lokale besturen al volop hiermee aan de slag zijn gegaan. 

Dit pact beoogt een partnerschap tussen het Vlaamse en lokale niveau op te zetten. Een partnerschap dat 
in dienst staat van het realiseren van de reeds bestaande doelstellingen binnen de diverse Vlaamse 
beleidsplannen. De doelstellingen zijn zo geformuleerd dat elke burger en bedrijf zich er iets bij kan 
voorstellen en onmiddellijk weet welke bijdrage hij/zij daar zelf aan kan leveren (bv. dankzij een 
groepsaankoop, kan ik goedkoop een streekeigen haag rond mijn tuin aanplanten; dankzij de aanwezigheid 
van een elektrisch deelsysteem, kan ik de noodzaak aan een 1e of 2de wagen heroverwegen; door de hulp van 
een Benovatiecoach en bedrijven die ontzorging bij renovatie hoog in het vaandel dragen, ga ik nu wel 
over tot de renovatie van mijn woonst). Elk lokaal bestuur vult zelf in hoe hiermee aan de slag wordt 
gegaan. Dit kan zowel vanuit de eigen voorbeeldfunctie als vanuit de participatieve functie die een lokaal 
bestuur ten aanzien van haar burgers en bedrijven kan ontwikkelen. 

Uiteraard zullen de acties bijdragen tot winsten in procenten, GWh besparing en Mton uitstootreductie 
zoals die in het VEKP staan, maar het is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk om te visualiseren wat 
achter de procenten en de Mton schuilgaat en hoe doelstellingen kunnen worden gehaald. De gekozen 
doelstellingen zijn ook zo gekozen dat ze de komende jaren steeds zichtbaarder zullen worden in het 
straatbeeld en van daaruit een groter hefboomeffect zullen hebben op de aanvaarding van nieuwe en 

3 Het Burgemeestersconvenant lanceerde op 21/04/2021 een nieuwe versie voor 2050: nieuwe ondertekenaars die nog niet de 2020- of 2030-versie hebben 
ondertekend, zullen vanaf het najaar van 2021 gevraagd worden om de nieuwe 2050-versie te ondertekenen. Hierin wordt gesteld dat ondertekenaars niet minder dan 
de eigen nationale of regionale CO2-doelstellingen trachten te behalen en te werken richting klimaatneutraliteit in 2050. Voor alle duidelijkheid: de gemeenten die al 
betrokken zijn bij het Burgemeestersconvenant kiezen zelf wanneer ze omschakelen naar de 2050-versie. Het engagement door ondertekening van het Pact vraagt dus 
niet om (sneller) om te schakelen naar de nieuwe versie. 
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schonere technologieën. De doelstellingen focussen daarbij op de toepassing binnen de eigen omgeving: in 
de eigen woning of tuin, in de eigen straat, de eigen wijk, het bedrijfs- of bedrijventerrein, de eigen 
gemeente, de eigen stad en eventuele omliggende gemeenten. 

Naast deze gezamenlijke basis, staat het elk bestuur vrij om zelf nog verder te gaan of om samen met 
andere gemeenten aan de slag te gaan in functie van schaalvoordelen en een kostenefficiënte realisatie van 
de eigen doelstellingen. Klimaat stopt sowieso niet aan de grenzen van het gemeentelijk of stedelijk 
grondgebied. Samenwerking kan bv. interessant zijn als in mijn gemeente de behoefte aan extra elektrische 
deelsystemen groter is dan vooropgesteld en de ruimte voor het planten van bomen tegelijk beperkt is. In 
mijn buur- of nabij gelegen gemeente(n) kan dit net omgekeerd zijn. Een doelstelling van de vier werven 
die in de ene gemeente zo praktisch onmogelijk lijkt, kan door samenwerking met een aangrenzende 
gemeente veel kostenefficiënter en dus tevens vlotter haalbaar zijn. Er bestaan al verschillende doeltreffende 
voorbeelden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals intercommunales die zich richten op 
het uitrollen van lokale klimaatacties. 

Door de ondertekening van het Pact zullen de lokale besturen de globale doelstellingen helpen 
verwezenlijken zoals opgenomen in het Burgemeestersconvenant 2030, het Vlaams Regeerakkoord, de 
Lange Termijn Renovatiestrategie 2050 en de doelstellingen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De 
Vlaamse overheid engageert zich om bv. via het Netwerk Klimaat hierbij te faciliteren en te ondersteunen. 
Dit bijvoorbeeld door het wegwerken van allerhande hindernissen die de realisatie van doelstellingen en 
acties in de weg staan. 

Lokale besturen hoeven deze uitdagingen ook niet alleen aan te gaan. Zowel in het kader van de opvolging 
van de Lokale Klimaattafels als bij de werking van het Netwerk Klimaat, heeft de Vlaamse overheid nu 
reeds middelen vrijgemaakt om projecten mee te helpen realiseren en uit te dragen. Vanuit deze hands on-
aanpak kan zij tegelijk ook de vinger aan de pols houden en concrete oplossingen aanreiken. De VVSG is in 
de beide initiatieven de begeleidende partner. 
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HET LOKALE ENERGIE- EN KLIMAATPACT VINDT HAAR 
OORSPRONG IN DE VOLGENDE PASSAGES UIT HET VLAAMS 
ENERGIE- EN KLIMAATPLAN (VEKP) 2021-2030 

“Het klimaat- en energiebeleid is een transversaal thema waarvoor de hele Vlaamse Regering 
verantwoordelijk is. De minister van Omgeving en Energie zal met haar beleid het goede voorbeeld 
geven en nodigt als coördinerend minister voor het klimaat- en energiebeleid, de overige ministers 
uit om binnen hun beleidsdomein gerichte en onderbouwde bijkomende maatregelen te formuleren 
en te nemen die een bijdrage leveren aan de Vlaamse energie- en klimaatdoelstellingen. 

EEN VERNIEUWD PARTNERSCHAP MET LOKALE OVERHEDEN 

Onze steden en gemeenten spelen een sleutelrol in het Vlaamse energie- en klimaatbeleid. Als meest 
zichtbare beleidsniveau vervullen ze een belangrijke voorbeeldrol ten aanzien van hun inwoners en 
ondernemingen. Ze vertalen de gewestelijke beleidsdoelstellingen, acties en maatregelen naar de 
dagelijkse leefwereld van burgers, en zijn het meest geschikt om lokaal draagvlak te creëren en de 
energie- en klimaattransitie van onderuit te ondersteunen. 

De Vlaamse overheid wil de lokale overheden daarom verder ondersteunen, en nauwer betrekken bij 
de uitwerking van het energie- en klimaatbeleid. We sluiten daarom in overleg een Klimaat- en 
Energiepact af tussen de Vlaamse overheid, steden en gemeenten, en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten. Dit pact legt de basis voor een structurele samenwerking, en staat door 
wederzijdse engagementen garant voor een krachtdadig lokaal klimaat- en energiebeleid. 

ENGAGEMENT BEVORDEREN, EIGENAARSCHAP CREËREN, AANZETTEN TOT 
GEDRAGSVERANDERING 

Lokale overheden, bedrijven en burgers moeten zich bewust zijn van het belang van klimaatadaptatie 
en moeten de capaciteit kunnen ontwikkelen om adaptatiemaatregelen standaard toe te passen in 
alle domeinen op lokaal niveau. Dit vraagt een proces van bewustwording, capaciteitsopbouw en 
technische ondersteuning door sensibilisering, kennisuitwisseling, opleiding, datacollectie en 
communicatie van deze data en kennis op het niveau van de gebruiker. Hierbij benutten we de linken 
met andere beleidsplannen maximaal. Lokale actoren moeten zich eigenaar kunnen voelen van het 
adaptatiebeleid en overtuigd zijn van de noodzaak aan klimaatadaptatie waarbij ze zich ook 
verantwoordelijk zullen voelen voor de implementatie van concrete maatregelen en bereid zullen zijn 
tot engagement. 
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2 LOKALE BESTUREN INSPIREREN DOOR HUN GOEDE 
VOORBEELD 

WAT ZEGT HET VEKP 2021-2030 

We vragen een extra inspanning van gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en 
autonome gemeentebedrijven om vanaf 2020 in hun gebouwen (inclusief technische infrastructuur, 
exclusief onroerend erfgoed) eeen gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van 2,09% te 
realiseren. Hiervoor treden we in eerste instantie in overleg met de VVSG. Lokale overheden beheren 
naar schatting in totaal 15.000 gebouwen. Onder technische infrastructuur wordt onder meer 
openbare verlichting, bruggen en dergelijk meer verstaan. Hieronder valt dus ook de LEDificatie van 
de zowat 1,2 miljoen openbare verlichtingspunten in beheer van de lokale overheden. Ten laatste 
tegen 2030 wordt alle openbare verlichting van gemeentewegen verLED. […] 

REGEERAKKOORD VLAAMSE REGERING 2019-2024 

Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. 
Net zoals de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en 
autonome gemeentebedrijven worden gevraagd dat zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 
2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09% realiseren op het 
energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend 
erfgoed). 

2.1 ACTIES VAN LOKALE BESTUREN ZOALS VOORZIEN IN HET VLAAMS 
REGEERAKKOORD EN HET VEKP 

De klimaatuitdaging en de eraan gekoppelde doelstellingen blijven voor vele burgers een ver-van-hun-bed-
show. Dat houdt onder andere verband met het feit dat het niet altijd gemakkelijk is (internationale) 
strategische doelstellingen te vertalen in concrete, voor iedereen verstaanbare acties. Als overheid is het 
ook belangrijk dat we eerst zelf het goed voorbeeld geven, vooraleer aan de burger nieuwe verplichtingen 
op te leggen. 

Door te zorgen dat je zelf aan de slag gaat,  counter je meteen de kritische stemmen die zeggen dat het 
allemaal in theorie goed klinkt, maar in de praktijk onmogelijk is. Een mogelijkheid daartoe is om van je 
publiek patrimonium een duurzaam uithangbord te maken. Door te starten met de opmaak van een 
vastgoedstrategie, kan de renovatie van het publiek patrimonium en de realisatie van de 2,09% jaarlijkse 
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primaire energiebesparing en 40% CO2-reductie gericht en kostenefficiënt gepland worden op de korte en 
middellange termijn. Zo wordt de vastgoedwaarde verhoogd, is het aangenaam werken en vertoeven in 
publieke gebouwen en kunnen deze ruimtes meer optimaal benut worden door multifunctioneel gebruik. 
Heel wat lokale besturen zijn aan de slag voor een dergelijke vastgoedstrategie op te maken. Om ons 
gebouwenbestand koolstofneutraal te krijgen (lange termijn renovatiestrategie) zal het volgende nodig zijn: 

1. Reduceer je energievraag door te isoleren waardoor je kan verwarmen op lage temperatuur via een 
warmtepomp (los van fossiele brandstoffen) en/of via aansluiting op een warmtenet; 

2. Gebruik energie uit reststromen door warmteterugwinning en het benutten van restwarmte; 
3. Dek je resterende vraag af via hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen). 

Het Vlaams Regeerakkoord en het Vlaams Energie- en Klimaatplan voorzien zo in meerdere doelstellingen 
en acties waarbij de lokale overheden een voortrekkers- en voorbeeldrol kunnen opnemen: 

Reductie van de broeikasgassen met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een 
realisatie van een energiebesparing van 2,09% op het energieverbruik van hun gebouwenpark 
(inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed) 
VerLEDding openbare verlichting van gemeentewegen tegen 2030; 
Het draagvlak voor milieuvriendelijke energieproductie (inclusief windmolens) versterken door het 
dichter bij de burgers te brengen; 
Opmaak van warmteplannen; 
Opmaak van lokale sloopbeleidsplannen en de creatie van lokale sloopfondsen; 
… . 

2.2 BESCHIKBARE ONDERSTEUNING 

De Vlaamse Regering heeft op 17 juli 2020 beslist een “Expertisenetwerk voor Lokaal Energie- en 
Klimaatbeleid” op te richten om de lokale besturen actief en praktisch te ondersteunen. (Zie VR PV 2020/42 
- punt 0020). VVSG heeft een coördinerende rol gekregen en doopte het initiatief om tot Netwerk Klimaat. 
Dit Netwerk zal de structurele dialoog tussen de gewestelijke en lokale overheden bevorderen, en steden 
en gemeenten professionele ondersteuning aanbieden bij de ontwikkeling en implementatie van het lokaal 
energie- en klimaatbeleid (zie ook luik 3.1 hierna). 

Daarnaast is er interessante ondersteuning ter beschikking die de lokale besturen ontzorgt inzake 
renovaties en hernieuwbare energieprojecten of die mee helpen aan het uitwerken van 
langetermijnstrategieën. Het gaat onder andere om: 

OEPC (Onderhoud- en Energieprestatiecontracten): het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) begeleidt 
overheidsdiensten, waaronder lokale besturen, van A tot Z voor de aanbesteding van een 
prestatiecontract. Daarbij wordt energie-, CO2- & waterbesparing gegarandeerd voor een groep 
aan gebouwen voor een langere looptijd (10-20 jaar). Dit verhoogt gevoelig de snelheid van 
implementatie van een hele reeks aan maatregelen in het patrimonium. 
Verschillende actoren, waaronder Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en VEB, bieden 
raamovereenkomsten aan voor de opmaak van een masterplan (renovatiestrategie) en het 
uitvoeren van verschillende energiebesparende maatregelen (isolatie, verlichting, HVAC, …). 
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Energy Supply Contracting of Stroomafname Overeenkomsten met burgerparticipatie: via 
raamovereenkomst kunnen lokale besturen hun daken/gronden ter beschikking stellen voor 
burgercoöperaties om zonnepanelen of windmolens te plaatsen. Het lokaal bestuur neemt de 
stroom af aan een vastgelegde prijs/kWh en de burgers blijven gedurende de looptijd van het 
contract (10, 15 of 20 jaar) eigenaar van de installatie en kunnen op die manier financieel 
meegenieten van de energietransitie. 
SURE2050: een drie-jaar lopend Horizon2020 (tot oktober 2022) project dat lokale besturen 
ondersteunt in de opmaak van een strategisch vastgoedplan met het oog op het bereiken van 
een klimaatneutraal patrimonium tegen 2050. Tegenover elke euro Europese subsidie staat 
mobilisatie van minstens 15 euro aan investeringen (energie-efficiëntie en/of hernieuwbare 
energie). 

2.3 METEN IS WETEN 

Uiteraard is het als lokaal bestuur ook van belang om te weten wat de actuele stand van zaken is en moet 
de voortgang gemeten worden zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. Daarnaast is het voor een 
lokaal bestuur zeer interessant om met actuele cijfers ook haar verenigingen, bedrijven en burgers te 
informeren en te activeren om mee invulling te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de werven 
(zie hoofdstuk 4). 

Het Burgemeestersconvenant vergt reeds verschillende rapportering- en monitoringsstappen. We willen hier 
maximaal op verder bouwen en streven er naar dat een lokaal bestuur niet meer, maar minder planlast 
ondervindt. Zo dient een lokaal bestuur binnen de twee jaar na ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant een ‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat’ op te maken en deze goed te 
laten keuren op de gemeenteraad. Hierin wordt de broeikasgasreductiedoelstelling, een adaptatiestrategie 
en respectievelijke actiemaatregelen opgenomen. Er dient een nulmeting van broeikasgassen (zie hieronder 
CO2-inventarissen) opgemaakt te worden en een ‘risico en kwetsbaarheid’- analyse om de adaptatiestrategie 
te staven. Ook wordt er een monitoringscyclus voorzien voor de voortgang van maatregelen (2 jaar na 
indiening Actieplan) en broeikasgasreductie (4jaar na indiening actieplan) op te volgen. 

Hierna wordt reeds een 1ste overzicht geboden van enkele tools en brondatabanken die door het VEKA, 
Fluvius, VEB, MOW, het departement Omgeving en VMM worden ter beschikking gesteld. In de toekomst 
willen we er voor zorgen dat de toegang tot deze data beter gecentraliseerd en gebruiksvriendelijk wordt 
en dat een lokaal bestuur slechts op één manier dient te rapporteren, waardoor zowel de Vlaamse als 
Europese (in het kader van de vierjaarlijkse rapporteringcyclus binnen het burgemeestersconvenant 2030) 
doelstellingen opgevolgd kunnen worden4. 

4 Ook wordt er over het muurtje gekeken naar methodes die elders hun deugdelijkheid hebben bewezen. Bijvoorbeeld de ‘Science Based Targets’ 
die bedrijven die participeren aan ‘The Shift’ hanteren, zijn daarvan een goed voorbeeld. Het is een interessante piste om te kijken of, in 
samenwerking met bv. The Shift, dergelijke ‘targets’ ook voor de lokale besturen kunnen worden opgemaakt. 
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In het kader van het werkprogramma van het Netwerk Klimaat zal er vanaf beginfase hier ook op gefocust 
worden5. Deze monitoring zal ook bijdragen om de huidige doelstellingen, zoals opgenomen in het VEKP, 
accuraat op te volgen. We streven naar een eenvoudig, openbaar platform dat het venster wordt op de 
lokale klimaatacties. 

Engagement Startpunt Ondersteunende tools, databanken en wijze van opvolging 

22,09% jaarlijkse primaire 
eenergiebesparing (incl. 
technische infra, excl. 
Onroerend erfgoed) 

Vanaf 
2020 (Zie hieronder t.a.v. publiek patrimonium) 

CO2-inventarissen die verzameld worden i.h.k.v. de opvolging 
van de Burgemeestersconvenant: 
http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen. 
Voor elke gemeente staan hierin (onderverdeeld naar sector 
en brandstoftype) het finaal energieverbruik en de CO2-
emissies in die gebruikt worden op het grondgebied van de 
gemeente. 

Burgemeestersconvenant/ 
40% CO2-reductie (eigen 
patrimonium) 

20156 

Open datasets: 
http://www.burgemeestersconvenant.be/open-datasets-
burgemeestersconvenant 

FloMove: 

De VMM en dMOW voeren studies uit en ontwikkelen 
modellen die een beter inzicht bieden in de lokale 
verkeersstromen zodat steden de meest geschikte locaties 
voor deelsystemen en publieke laadpalen kunnen selecteren 
en de impact van het klimaatpact op de CO2-emissies beter 
kunnen monitoren. 

Overkoepelende gegevens dankzij de ddatabank Provincies in 
CCijfers geeft kerncijfers en gestandaardiseerde rapporten 

5 Het Netwerk Klimaat zal bestaande datasets in kaart brengen, bijkomende datanoden bij steden en gemeenten capteren en de dataverzameling, 
-kwaliteit en -ontsluiting bevorderen. 

6 Een alternatief waarvoor gekozen kan worden is het referentiejaar dat gehanteerd wordt in het kader van het Burgemeestersconvenant. Veel 
lokale besturen hebben gekozen voor 2011 gezien de start van de CO2-inventarissen. 
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weer voor o.a. ruimte (waaronder verharding), klimaat 
(huidige uitstoot broeikasgassen) en energie (waaronder 
openbare verlichting): 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/klimaat 
/ 

KKlimaatportaal Vlaanderen bundelt de recentste informatie 
rond klimaatveranderingen en brengt deze gedetailleerd in 
kaart voor Vlaanderen tot op wijkniveau: 
https://klimaat.vmm.be/ 

T.a.v. het publiek patrimonium: 

EPC publiek op het open data portaal: 
https://opendata.vlaanderen.be/dataset/energieprestatiecerti 
ficaten-voor-publieke-gebouwen1 

Alle gegevens m.b.t. opgemaakte EPC’s voor publieke 
gebouwen staan op het Vlaams open data portaal. Hieruit 
kan per gemeente informatie gehaald worden over 
jaarverbruik, oppervlakte, kengetallen van publieke 
gebouwen. 

De energiemanagementtool E-Lyse (Fluvius) geeft inzicht in 
het energieverbruik van het patrimonium in 
eigendom/beheer van de lokale besturen7: 
www.fluvius.be/energiemanagement. 

Het Facilitair Bedrijf, VEA, VEB en Departement Informatie 
Vlaanderen werken samen het TERRA platform uit: de 
patrimonium- en energiedatabank van Vlaanderen. Naast 
energie-informatie en karakteristieken van publieke 
gebouwen en infrastructuur, kan er ook een dynamisch 
actieplan van energiebesparende maatregelen geanalyseerd 
en opgevolgd worden8: https://terra.vlaanderen.be/ 

Openbare Verlichting 
N.v.t. Rapportering door Fluvius 

omschakelen naar LED 

7 Via deze gegevens zullen de doelstellingen rond 2,09% jaarlijkse primair energiebesparing en 40% CO2-reductie binnen het eigen patrimonium 
opgevolgd worden. 

8 Het gewijzigde energiedecreet van 08/05/2009 (goedkeuring wijziging op 28/10/2020) heeft er voor gezorgd dat de netbeheerder en VEB verder 
kunnen samenwerken op vlak van energiezorgsystemen en de ondersteuning van lokale besturen hun energiebeheer van het eigen patrimonium. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Een Lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaams regering en de Vlaamse steden en gemeenten 12 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 11 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



OOpmaak Lokale Renovatie--,, 
WWarmte- en 
Sloopbeleidsplannen 

N.v.t. 

Publieke renovatieplannen (lange termijn vastgoedstrategie): 
Ondersteuning (templates, kennis en coaching) wordt 
geboden door het Vlaamse consortium achter 
www.sure2050.be. 

Warmteplannen - Warmtekaart Vlaanderen: 
http://www.geopunt.be/kaart en doorklikken op Energie / 
Warmtekaarten om te zien waar warmtenetten reeds 
bestaan en waar nog kansrijke gebieden zijn om deze aan te 
leggen en onder ander beschikbare restwarmte te 
recupereren. 

Opvolging zal gebeuren door Netwerk Klimaat. 

3 SAMENWERKEN: GEEN WOORDEN, MAAR DADEN 

We willen evenwel nog een stap verder gaan: we geven niet enkel het goede voorbeeld, maar betrekken ook 
de burger en het lokale verenigings- en bedrijfsleven maximaal bij het beleid. Door bijvoorbeeld 
klimaattafels te organiseren waar we hen vragen om input, hen mee laten  nadenken over wat er op het 
eigen grondgebied kan gebeuren en hoe, en/of voorzien ontzorgende initiatieven zodat iedereen zelf aan 
de slag kan en gaat. 

3.1 DOELSTELLINGEN VERTALEN IN CONCRETE ACTIES EN HINDERNISSEN 
WEGWERKEN 

Om de klimaatdoelstellingen om te zetten in duidelijke en verstaanbare resultaten op het terrein is het 
belangrijk dat er een permanente wisselwerking is tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Op 
die manier kunnen hindernissen bij de realisatie van doelstellingen en acties zo vroeg mogelijk worden 
gedetecteerd, op het geëigende niveau aangekaart en zoveel mogelijk worden weggewerkt. 

Net daarom is één van de opdrachten die aan het Netwerk Klimaat is toegewezen om hier mee aan de slag 
te gaan. Om te zorgen dat strategische doelstellingen geen struikelblok vormen, maar worden vertaald in 
haalbare en realistische doelstellingen en acties in functie van terreinrealisaties. Bij wijze van voorbeeld 
kan gewezen worden op de eerder vermelde doelstelling inzake sloop- en heropbouw. Wanneer bijvoorbeeld 
in de huidige regelgeving of reglementering is aangegeven dat na sloop er minder hoog en minder diep 
mag worden gebouwd op locaties die zich uitstekend lenen voor verdichting, dan kan dit bezwaarlijk een 
stimulans worden genoemd. Omgekeerd kan het Netwerk Klimaat er voor zorgen dat regelgeving, 
steunmechanismes, projectoproepen, opschalingsmogelijkheden voorafgaandelijk kunnen worden 
afgetoetst en zo goed en snel mogelijk richting alle lokale besturen worden door vertaald en gepromoot. 
Eén van de basisuitgangspunten daarbij is dat er geen extra planlast wordt opgelegd en dat de regelgeving, 
waar mogelijk, wordt vereenvoudigd. 
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Er zullen verschillende instrumenten worden ontwikkeld, waaronder de terbeschikkingstelling van 
modelreglementen en -documenten op basis van goede praktijken. Dit is een vergelijkbare methodiek als 
n.a.v. het ter beschikking stellen van modellen voor politiereglementen of -verordeningen. 

Netwerk Klimaat ambieert om ondersteuningskanalen verder in een gebruiksvriendelijk overzicht kenbaar 
te maken aan lokale besturen zodat zij gericht zich kunnen organiseren. Daarnaast zal het Netwerk Klimaat 
ook verdere verheldering brengen en ondersteuning bieden voor de noodzakelijke monitoring die de 
opvolging van de realisatie van de doelstellingen mogelijk maken. Op die manier weten lokale besturen 
waar ze staan en waar er nog een tandje moet worden bijgestoken. 

De doelstellingen van dit Pact zijn geformuleerd in samenspraak met heel wat verschillende actoren om ze 
ambitieus, maar ook realistisch genoeg te houden. Er zijn al heel wat lokale besturen die van nature 
voorlopers zijn geweest en we willen hen danken omdat ze de weg wezen en dit hopelijk blijven doen. We 
hopen dat ze vooral verder op datzelfde elan stappen zetten en dankzij hun voorbeeldrol ook anderen 
kunnen blijven stimuleren om aan de slag te gaan. We moedigen samenwerking over gemeentegrenzen 
heen zeer sterk aan, gezien er zo meer kans is om de doelstellingen op het hele Vlaamse grondgebied te 
verwezenlijken. Sommige doelstellingen zijn gemakkelijker te verwezenlijken in stedelijke context (bv. 
deelmobiliteit), meer landelijke gebieden zullen meer plaats hebben voor groen en regenwaterinfiltratie. 
Wat telt, is het samen handen uit de mouwen steken om op koers te geraken en daarbij iedereen mee te 
betrekken. Dit geldt als een uitzonderlijke kans om samenwerkingsverbanden binnen regio’s verder vorm 
te geven. 

Met het oog op de opvolging van de realisaties van het Lokaal Energie- en Klimaatpact wordt geen nieuwe 
structuur geïnstalleerd. 

Het wegwerken van de hindernissen zal zoveel mogelijk via de zogenaamde commissie decentralisatie 
gebeuren, zoals georganiseerd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB). Van daaruit gebeurt 
eveneens de terugkoppeling richting het voorzitterscollege van de Vlaamse administratie. 

Een zesmaandelijkse mededeling aan de Vlaamse Regering over de gedetecteerde hindernissen en 
noodzakelijke remediërende acties zal eveneens worden voorbereid door ABB. Deze mededeling zorgt voor 
het nodige politieke draagvlak, opdat elke betrokken minister en administratie zo snel mogelijk binnen de 
eigen beleidsvelden aan de slag kan gaan. Lokale besturen kunnen uiteraard ook elkaar inspireren in het 
vinden van oplossingen in functie van het bereiken van de doelstellingen van dit Pact. Hiertoe wordt er 
jaarlijks een Praktijkdag of Lokale Energie- en Klimaattop georganiseerd. Dat kan bijvoorbeeld in het kader 
van de Klimaatdag van VVSG (momenteel tweejaarlijks), maar kan, als daar behoefte of wens toe is, uiteraard 
ook via een andere formule. 

3.2 WE KUNNEN DIT NIET ALLEEN: PARTICIPATIE ALS ONDERDEEL VAN 
HET TRAJECT 

Gelukkig staan de overheden in het algemeen en de lokale overheden in het bijzonder niet alleen in deze 
ambitieuze opdracht. In de eigen stad of gemeente zijn er vele individuele burgers of organisaties 
(ondernemingen, VZW’s, burgercoöperaties…) die niets liever willen dan hun schouders zetten onder lokale 
acties. Het komt er op neer die burgers en organisaties samen te brengen, te betrekken en vervolgens samen 
aan de slag te gaan. 
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Precies dat is de bedoeling van de lokale klimaattafels: realisaties op het terrein faciliteren door meer 
samenwerking. Geen vaststaande structuur of traject, maar een concept dat iedereen volgens de eigen 
noden en inzichten lokaal de gepaste invulling kan geven. Bedoeling is dat krachten worden gebundeld, 
ervaringen gedeeld en competenties ingebracht. Wacht niet tot de burger naar je toekomt, maar laat ons 
ook als overheid letterlijk stappen zetten naar burgers en bedrijven toe. Overtuig hen van de impact op 
hun directe omgeving. 

Hoe dit aan te pakken? Voorbeelden genoeg: 
Mobiele energie- en woonloketten die op de wekelijkse markt staan; 
De organisatie van een wijkvergadering in samenwerking met lokale energie- en 
renovatiespecialisten om samen bewoners te overtuigen om in een globaal renovatieplan voor (een 
deel van de woningen) van de wijk te stappen; 
Co-creatie van (een deel van) de vastgoedstrategie zodat burgers mee kunnen nadenken over het 
optimaler benutten van publieke gebouwen; 
Overleg in samenwerking met landbouworganisaties om landbouwers uit de streek te bevragen 
naar hun inzichten over het aanplanten van bomen in landelijk gebied, zodat er geen hinder is voor 
toegang met machines of teelt; 
Initiatieven i.h.k.v. ‘riviercontracten’ (zie Blue Deal), waarbij burgers, lokale bedrijven, landbouwers, 
verenigingen en het lokale bestuur samen oplossingen zoeken voor onthardingsmogelijkheden en 
ernstige waterproblemen in hun regio. 
Samenwerkingsverbanden opstarten tussen lokale besturen met lokale industrie, KMO’s en 
bedrijventerreinen over hoe de engagementen van dit pact een win-win situatie kunnen creëren; 
Samen vormgeven van leefbuurten9 bij heraanleg wijken en straten naar levendige, klimaatrobuuste 
en autoluwe ontmoetingsplekken; 
… 

Als Vlaamse overheid engageren we ons via het Netwerk Klimaat om de goede voorbeelden die o.a. uit de 
lokale klimaattafels komen, mee uit te dragen aan andere geïnteresseerden en zo als basis te dienen voor 
een lerend netwerk. 

Net deze op maat-aanpak zorgt ervoor dat invulling kan worden gegeven aan specifieke situaties. Wat voor 
de ene relevant is, is dat immers niet voor de andere: In de stads- of dorpskern zal er n.a.v. het planten van 
bomen eerder een bekommernis zijn naar grootte van de gekozen boom, bladafval en eventuele 
schaderisico’s bij vallende takken. In landelijk gebied is er dan weer een bekommernis voor mogelijke 
effecten t.a.v. landbouwteelten en de toegang voor landbouwmachines. 

9 Concept leefbuurten wordt toegelicht door Team Vlaams Bouwmeester in dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbDalD6IqOE&feature=youtu.be. Een inspiratiegids kan gedownload worden op 
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/bouwen-aan-autoluwe-groene-en-gezonde-%E2%80%98leefbuurten%E2%80%99. 
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Participatie betekent ook dat je oor hebt voor de hindernissen en drempels die opgeworpen worden. Zo 
hoor je bv. meer en meer dat mensen twijfelen om bomen aan te planten, uit vrees voor opname van de 
bomen of het bos onder het bos- of natuurdecreet. Dit statuut kan er namelijk toe leiden dat men in de 
toekomst niet meer zonder gevolgen kan beslissen wat er verder met de bomen of de omgeving errond kan 
gebeuren. Zelfs al gaat het mogelijks om perceptie, zoals sommigen beweren, toch is het belangrijk om 
hieromtrent duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren. 

Grote principes, hoe nobel ook, zetten niet altijd aan tot actie. Om zoveel mogelijk burgers mee te krijgen, 
moeten we veel meer wijzen op het breder perspectief qua economisch voordeel: de waardeverhoging en 
comfortwinsten die een energetische renovatie van een woning kunnen opleveren, minder verhitting in de 
wijk als er meer in groen wordt geïnvesteerd, minder parkeerdruk als men zijn 2de wagen inwisselt voor het 
gebruik van een elektrisch deelsysteem, … etc. 

Tegelijk moeten we ook zorgen voor de nodige ontzorging. Veel mensen kunnen wel overtuigd worden van 
de noodzaak en het nut om te investeren (bv. in renovatie of groene energie) of andere keuzes te maken 
(bv. qua mobiliteit), maar zien op tegen de last en het zelf uitzoeken. De uitdaging bestaat erin om, samen 
met de actoren die hier reeds rond werken, op zoek te gaan naar nog meer creatieve oplossingen of aan 
het bereiken van nieuwe groepen. Binnen de mate van het mogelijke in overheidsopdrachten, kan een lokaal 
bestuur er voor kiezen om vooral in te zetten op lokale handelaren en actoren. 

Mogelijke voorbeelden op dit vlak zijn: 

Aanbieden van all-in-pakketten de aanplant en aanleg van bomen, hagen en groenperkjes in diverse 
omgevingen (stads- op dorpskern vs. buitengebied; woning met tuin vs. appartement; …); 
Ontwikkeling en uitbouw van een totaalrenovatieconcept (bv. wijk per wijk) dat ook het tijdelijk 
stockeren van huisgerei én het opnieuw pleisteren en schilderen van kamers inhoudt; 
… 

WAT ZEGT HET VEKP 2021-2030 

LOKALE KLIMAATTAFELS (BLZ. 87) 

Omdat ze de eerste zijn die op het terrein geconfronteerd worden met gevolgen van de 
klimaatverandering, hoeft het niet te verwonderen dat de meeste lokale besturen een duidelijk 
engagement willen opnemen. Het is niet toevallig dat het overgrote deel de burgemeestersconvenant 
voor klimaat en energie ondertekende en zich engageerde om daar ook actief mee aan de slag te 
gaan. 

Tussen goede voornemens en realisaties op het terrein staan soms praktische bezwaren of vragen. 
Naar analogie met Nederland organiseren we ook hier klimaattafels. Via dit initiatief brengen we 
lokaal alle stakeholders en belanghebbenden rond de tafel. Het gaat daarbij zowel om overheden, 
particulieren, verenigingen, ondernemingen,… om iedereen die mee zijn schouders wil of kan zetten 
rond een lokaal beleid of mee kan helpen om praktische bezwaren weg te werken. 
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Een voor de hand liggend concreet thema waarvoor deze aanpak tot impactvolle realisaties zal leiden, 
is de “renovatie op wijkniveau”. Op die manier geven we aan de renovatiegraad een forse impuls. 
Cruciale actoren die dienen aan te schuiven aan de renovatietafel zijn o.a. de lokale besturen voor 
het in kaart brengen van de noden, de betrokken burgers en ondernemingen van de te renoveren 
wijk, het lokale energie- en woonloket, de financiële sector en de lokale leveranciers, installateurs van 
duurzame producten. 

De input die via deze lokale klimaattafels wordt verzameld, zal ook cruciale informatie opleveren voor 
het participatietraject voor de opvolging en implementatie van de langetermijnrenovatiestrategie 
2050. De Vlaamse overheid zorgt er ook voor dat de goede praktijken die uit deze lokale klimaattafels 
voortkomen, ook naar de andere lokale klimaattafels worden gecommuniceerd zodat ze op korte 
termijn, zo breed mogelijk worden uitgerold. 

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur zal in het kader van het lokaal energie- en klimaatpact 
in overleg met de lokale besturen de klimaattafels verder bespreken. 

3.3 WE ZORGEN VOOR DE NODIGE PARTNERS BIJ DE CONCRETE 
UITWERKING 

Op het terrein zijn reeds heel wat actoren actief. Van burgerinitiatieven tot vzw’s, ondernemingen (KMO’s 
en kleine zelfstandigen) en sectorfederaties. Allemaal dragen ze actief hun steentje bij. Elke dag opnieuw. 
We maken elk van hen warm om de doelstelling van het Pact mee te helpen realiseren. Zij worden 
uitgenodigd om het Pact mee te ondertekenen en via deze webpagina van Netwerk Klimaat hun 
ondersteuning aan de lokale besturen kenbaar te maken. 

Binnen de mogelijkheden van het Vlaams klimaatfonds (rekening houdend met de visienota bestedingskader 
Vlaams Klimaatfonds van 11 september 2020 - VR 2020 1109 DOC.0985/1BIS) en de Vlaamse Begroting, maar 
ook zoveel mogelijk gebruik makend van Europese fondswerving en reeds bestaande ondersteunende 
projecten (zoals bv. SURE2050), kijken we op welke manier lokale besturen en/of actoren ondersteund 
kunnen worden om mee de doelstellingen van het Pact te realiseren. 
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4 VIER CONCRETE WERVEN 

4.1 SITUERING 

Dit pact verankert een partnerschap dat in dienst staat van het realiseren van de doelstellingen uit het 
Vlaams Energie- en Klimaatplan. Initieel werden drie werven voorzien die focussen op het verminderen van 
de uitstoot van broeikasgassen en de vergroening van de energieproductie in de 2 belangrijkste domeinen: 
m.n. transport en wonen en tegelijkertijd ook aandacht hebben voor de gevolgen van en adaptatie aan de 
klimaatopwarming: m.n. vergroening. 

Verder gevolg gevend aan de input vanuit VVSG en mede in functie van het nieuwe droogte- en waterplan 
(Blue Deal) , wordt er nog een 4de werf rond de adaptatie aan droogte toegevoegd. 

Per werf worden meerdere concrete streefdoelen opgenomen met een dubbele ambitie: ze dragen bij tot 
de realisatie van het reeds goedgekeurde beleid en het regeerakkoord, maar zijn vooral een praktisch 
instrument voor een lokaal bestuur om burgers en bedrijven mee te mobiliseren voor deze tastbare doelen 
te realiseren. Iedereen kan zich voorstellen welk effect een boom, haag of groenperk heeft op de vergroening 
in stad of platteland. Iedereen kan zien wanneer er een deelwagen in de buurt bijkomt. Het zijn zichtbare 
zaken, waar iedereen die dat wil, kan aan participeren of gebruik van kan maken. Lokale besturen kunnen 
eveneens kiezen om de lat zelf hoger te leggen en/of rond bepaalde acties samen te werken met de 
omliggende gemeenten. Alles op maat van de noden en behoeften van de specifieke regio. Het is niet de 
bedoeling om individuele gemeentes te controleren of af te straffen ten aanzien van de realisatie van de 
verschillende doelstellingen zoals opgenomen in de vier werven. Ook is het de bedoeling dat een lokaal 
bestuur gestimuleerd wordt om, vaak in samenwerking met andere lokale besturen, de doelstellingen 
gezamenlijk te behalen. Voorbeelden hiervan zijn het wegwerken van hindernissen die lokale besturen 
ondervinden om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan, het aanreiken van ondersteuning door 
inhoudelijke expertise en de mogelijkheid om middelen te bundelen om zo schaalvoordelen te genereren. 

Voor alle duidelijkheid, de doelstellingen uit de vier werven moeten geïnterpreteerd worden als streefdoelen 
tegen 2030 met als vergelijkingspunt de situatie in 2020. Het betreft geen jaarlijks vastgelegde stijging. 

Tot slot is het ook van belang om te wijzen op het belang van een integrale aanpak bij de uitwerking van 
acties die tot het bereiken van de streefdoelen leiden. Mede in functie van de doelstellingen van Agenda 
2030 dient de nodige aandacht besteed te worden aan de economische en sociale component van de acties. 
Een lokaal bestuur is vaak het best op de hoogte van waar energie-armoede zich afspeelt en welke lokaal 
verankerde strategie dit kan verhelpen10 . De nodige aandacht voor de diversiteit binnen een samenleving, 
zal een versterkende i.p.v. remmende factor betekenen voor de effectieve realisatie van de beoogde 
streefdoelen. Ook op bestuurlijk vlak betekent het aanpakken van klimaatverandering dat we buiten de 
sectorale silo’s kijken en beleid overschrijdend een antwoord formuleren op maatschappelijke uitdagingen. 
Een lokaal bestuur werkt vaak simultaan aan die verschillende uitdagingen op district- of wijkniveau. Het 

10 In het kader van het burgemeestersconvenant 2030 wordt ook gevraagd een specifieke maatregel om energie armoede te bestrijden, uit te 
werken. 
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betekent lokaal de verbindingen maken tot een coherent en duurzaam verhaal. De doelstellingen binnen 
dit pact zijn bijgevolg uiteraard niet de enige elementen waarop een lokaal bestuur werkt inzake energie-
en klimaatbeleid. Ze zijn slechts een tastbaar onderdeel van een breder arsenaal aan acties voor een 
sociaalrechtvaardige, klimaatrobuuste samenleving waar we op de verschillende beleidsniveaus aan willen 
werken. Het Pact tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse lokale besturen zal ook de nodige verbindingen 
maken tussen de verschillende geledingen binnen de Vlaamse overheid en diens ondersteunende diensten 
gezien het transversale karakter van klimaat- en energiebeleid. 

Vanaf 2021 zal elke stad of gemeente dit pact kunnen ondertekenen en zo een krachtig signaal geven voor 
klimaatacties in samenwerking met andere besturen en lokale actoren. We gaan er van uit dat de opvolging 
van het Pact onderdeel uitmaakt van het democratisch proces in elke gemeente, waaronder de goedkeuring 
tot toetreding van dit pact door de gemeenteraad. Dit gemeenteraadsbesluit wordt opgeladen via het 
digiloket van ABB11 . 

Naast individuele ondertekenaars, zullen stakeholders, sectororganisaties, verenigingen, regio’s en andere 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zich ook kunnen engageren als ‘ondersteuners’ van het Pact. 
Netwerk Klimaat voorziet hiervoor een on-line aanmeld- en inschrijfmodule12 en zal de communicatie hier 
rond voeren. 

11 Raadpleegbaar via deze link: https://loket.lokaalbestuur.vlaanderen.be/login 

12 Deze zal beschikbaar zijn via deze link: www.vvsg.be/kennisitem/ondersteuners-klimaatpact 
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4.2 WERF 1: LATEN WE EEN BOOM OPZETTEN (VERGROENING) 

DOELSTELLING 2030 

Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)13 

1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 
t.e.m. 2030) 
Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021 
t.e.m. 2030)14 

Bomen, hagen, geveltuinen en perken die i.h.k.v. deze doelstelling worden opgevolgd worden geteld 
vanaf 2021 tot 2030 en kunnen gezamenlijk (met verschillende lokale besturen) worden gerealiseerd, 
waarbij – als gemiddelde- bovenstaande streefcijfers worden gehaald. 

MEERWAARDE BURGER 

Groenblauwe dooradering 
Hittestress verminderen door schaduw- en koelplekken 
Biodiversiteit bevorderen 
Gezondere lucht 
Groener uitzicht (visueel aantrekkelijk) 

MEERWAARDE VOOR LOKALE OVERHEID 

Gezondere en aangenamere leefomgeving 
Voorbeeldrol kan belangrijke lokale katalysator zijn 
Acties kunnen inwoners verbinden 
Acties kunnen zorgen voor extra tijd die vrijkomt bij technische dienst (natuurgroenperk vraagt 
minder onderhoud) 
Korte keten kan worden gestimuleerd 

POTENTIËLE INBRENG LOKALE OVERHEID 

Initiatiefnemer of facilitator van verschillende acties. Denk aan terbeschikkingstelling of begeleiding 
rond plaatsing van, bij voorkeur streekeigen, bomen, tegeltuinen, tuinstraten, volkstuinen, 
bloemenweides, plantgoed en hagen, het faciliteren van voedsel- of plukbossen, het voorzien van 

13 Betreft bomen die op een oppervlak staan dat NIET aan de minimumvereisten qua oppervlakte van minimaal 10 m (breedte) x 10 m (lengte) 
voldoet dewelke nodig is om als bos te worden beschouwd in het kader van de bosdoelstellingen van de Vlaamse Regering. Bomen geplant ten 
gevolge van compensatieverplichtingen worden niet meegeteld. Bomen kunnen zowel op publiek als privaat terrein worden aangeplant. 

14 Vandaag zijn er veel perceeltjes, parkjes en perkjes die op een klassieke manier worden beheerd. Kort gemaaid gras met eventueel wat 
perkplantjes. Door te zorgen dat je minder maait en dat er bv. veldbloemen of specifieke planten komen, kan je hier kleine oerwoudjes voor 
biodiversiteit van maken. Denk aan ruimte bij rotondes, braakliggende terreinen naast publieke gebouwen en recreatiegebieden. Het heeft meteen 
het voordeel dat het minder mankracht en uren werk vraagt om dit te onderhouden en beheren in vergelijking met een klassiek perk. 
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speelbossen, eekhoornactiviteiten (eerst zaden (bv. eikels, beukennoten,…) verzamelen en nadien 
zaaien i.p.v. planten) en het voorzien van natuurbegraafplaatsen. 
Faciliteren kan de vorm aannemen van financiële of logistieke ondersteuning, technische knowhow 
en gronden verwerven of ter beschikking stellen. 
Opmaak van een lokaal adaptatieplan (onderdeel van het Burgemeestersconvenant 2030) waarin 
acties met betrekking tot (duurzame) vergroening in functie van groenblauwe dooradering 
structureel verankerd worden en doelbewuste keuzes gemaakt worden (welke beplanting of 
natuurontwikkeling, waar,… in functie van hitte bestrijding, wateropvang en -infiltratie en 
rekening houdend met biodiversiteit) en rekening houdend met de socio-economische impact. 
Via samenwerking met de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG), de Regionale Landschappen of 
andere actoren kan er meer advies en kennis verspreid worden. 

POTENTIËLE INBRENG VLAAMSE OVERHEID 

Aanpassingen aan de regelgeving 
Terbeschikkingstelling modelreglementen (bv. natuurgroenperken of natuurtuinen (cfr. initiatief van 
ANB en Dep. Omgeving) 
Kennisdeling door ‘Kenniscentrum stedelijke natuur’ (samenwerking van AG Vespa stad 
Antwerpen, Natuurpunt, ANB en dOMG). Ook dit kan helpen bij het opstellen van een lokaal 
(stedelijk) adaptatieplan. 
Aanvullen van de erfgoedatlas of andere bestaande instrumenten met een deel over stedelijke 
landschappen. 

BIJDRAGE AAN HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN 2030 

Bomen, hagen en natuurgroenperken zijn belangrijke maatregelen in het kader van LULUCF, m.a.w. 
het behoud van koolstof in bodem. Vlaanderen engageert zich tot de no debit rule, nl. dat de 
koolstof in de bodem op hetzelfde niveau wordt gehouden. 
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4.3 WERF 2: VERRIJK JE WIJK (RENOVATIE, HERNIEUWBARE ENERGIE) 

DOELSTELLINGEN 2030 

50 collectief  georganiseerde energiebesparende renovaties15 per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 
t.e.m. 203016 

1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen 
voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten 
in 203017) 

MEERWAARDE BURGER 

Opwaardering woonst, verhoging waarde op vastgoedmarkt voor verkoop en verhuur 
Optimalisering kapitaal want rendement hoger dan op spaarboekje en meer zekerheid t.o.v. 
(huidige) financiële markten 
Structurele verlaging energiefactuur 
Wooncomfort omhoog 
Weinig zorgen omwille van begeleiding 
Participatie projecten: verhoogde betrokkenheid, kennisdeling en eigenaarschap in lokale 
hernieuwbare energie 

MEERWAARDE VOOR LOKALE OVERHEID 

Opwaardering gerenoveerde wijken 
Stijging aantrekkelijkheid en leefbaarheid gerenoveerde wijken (extra indien ook aanpak openbaar 
domein (bijv. stoep en fietsstroken) 
Wijkgerichte aanpak is verbindend voor buurtbewoners (sociale cohesie) 
Lokale overheidsgebouwen kunnen eigen zonne-energie (of windenergie) verbruiken 
Participatie in duurzame energieprojecten kan verhoogd worden (naast zon en wind ook 
warmtenetten, biomassa, waterkracht, …) waardoor draagvlak voor energietransitie stijgt 
Educatief effect indien zonnepanelen op bv. schoolgebouwen 

15 Een energiebesparende renovatie equivalent bestaat uit één van volgende maatregelen: dak-, zolder-, vloer-, gevelisolatie, 
hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, ventilatiesysteem, een warmtepomp en -boiler. Deze worden gestimuleerd door de ‘burenpremie voor een 
collectieve renovatieproject’ al dan niet als gevolg van de organisatie van klimaattafels, renovaties gerealiseerd dankzij het noodkoopfonds en alle 
andere collectief georganiseerde renovaties zoals i.s.m. VME’s voor appartementsgebouwen. 

16 Lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Zij zijn dan ook het best geplaatst om via participatieve trajecten, zoals bvb. klimaattafels, de 
burger te overtuigen om mee te stappen in bv. wijkrenovatieprogramma’s op basis van een ontzorgende aanpak. 

Op deze manier wordt niet enkel gefocust op het ondersteunen van renovatie bij eigendomsoverdracht, maar ook op renovaties bij ‘zittende’ 
eigenaars. 

17 12.000 projecten van 18 kWp ligt aan de basis van de inschatting voor 216 MW tegen 2030. Binnen en tussen gemeentes kunnen kleinere 
projecten geclusterd worden. Referentie is het aantal opgeleverde projecten geregistreerd op de Energiekaart (Energiesparen.be) tegen einde 
2020. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Een Lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaams regering en de Vlaamse steden en gemeenten 23 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 11 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



POTENTIËLE INBRENG LOKALE OVERHEID 

Ontzorging door: 
Organisatie klimaattafels gericht op concrete realisaties op het terrein zoals wijkrenovaties 
Gerichte oproepen voor deelname 40-tal huizen van een bepaald bouwjaar gekoppeld aan 
een modelrenovatietraject (VCB) 
Samenbrengen publieke en privépartners aan renovatietafel, inclusief 
derdebetalersysteemaanbieders en banken 
Ondersteunen benutten van sleutelmomenten voor de juiste graad van (diepgaande) 
renovatie 
Inschakelen BENOvatiecoach (aanvulling bestaande subsidie VO) 
Bestaande ondersteuning door lokale Energiehuizen en Centra Duurzaam bouwen 
(provinciaal niveau). Renovatiecoaches trekken op pad en zijn bereikbaar voor concreet 
advies en (collectieve) renovatiebegeleiding. 

Fiscale maatregelen (verlaging OV (voor enkele jaren)) of premies voor investeringen te stimuleren 
Gemeentelijke reglementering en stedenbouwkundige verordeningen aanpassen zodat extra verdiep 
mogelijk is 
Aanpassing verkavelingsvoorschriften aan EPB-eisen (bijv. dakgoothoogte van 6 meter werkt 
energetische renovatie tegen (dikkere isolatie nodig)) 
Lasten gekoppeld aan vergunningen actualiseren en volwaardig hoofdstuk blauwgroene 
dooradering invoegen zonder nodeloze drempels te verhogen 
Het ter beschikking stellen van containers bij werken 
In kaart brengen potentieel aan hernieuwbare energie in de stad of gemeente via links Vlaams 
Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): 

Cijfers over groene energie in Vlaanderen: zie: Energiekaart: 
https://www.energiesparen.be/energiekaart 
Cijfers potentieel en geïnstalleerd vermogen zonne-energie in elke gemeente: 
https://www.energiesparen.be/zonnekaart en 
https://www.energiesparen.be/zonnekaart/FAQ/cijfers 
Near-real time info groene stroom per gemeente via stroomvoorspeller 
(https://apps.energiesparen.be/stroomvoorspeller) 
Energiecoöperaties (https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/cooperaties) 

Terbeschikkingstelling publiek patrimonium (direct of indirect beheerd door lokale overheid zoals 
scholen, OCMW, kerkfabriek, ….) en infrastructuur aan coöperatieve vennootschappen voor zonne-, 
wind- en energiebesparingsprojecten. Gemeente neemt groene stroom lokaal af. Burgercoöperatie 
plaatst, financiert, monitort en beheert de installaties. Na 20 jaar wordt installatie overgedragen 
aan gemeente. Idem voor cultuurhuizen, zorgpatrimonium, lokale verenigingen, … . 
Het voorzien van een vrijstelling voor hernieuwbare energie installaties in lokale heffingen (masten 
en pylonen) 
Verhogen draagvlak voor windenergie door bv. het actief verlenen van objectieve informatie 
Burgerparticipatie kan element van beoordeling zijn voor aanbestedingen in duurzame 
energieprojecten (zon, wind, waterkracht, biomassa, energiebesparing en warmtenetten) 
Toekomstige deelname of facilitatie van lokale energiegemeenschappen (energiedelen op 
wijkniveau, stimuleren van deelname van lokale bedrijven(-terreinen), …) 
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POTENTIËLE INBRENG VLAAMSE OVERHEID 

De burenpremie voor collectieve renovatieprojecten wordt verder versterkt: 
https://www.vlaanderen.be/burenpremie-voor-collectief-renovatieproject 

Stimulansen worden gecreëerd voor de renovatie van appartementen door het voorzien van 
totaaladvies via de opmaak van een masterplan Benovatie (oproep in 2021). Daarnaast wordt, met 
als doel de looptijd van VME-kredieten gevoelig te verlengen van 10 tot 30 jaar, de lancering van een 
publiek-privaat rollend fonds voor de renovatie van appartementen onderzocht. 
Versterking van het rollend fonds met 40 miljoen €(2021-2022 in kader van Relanceplan) voor de 
energetische renovaties van noodkoopwoningen: 

https://www.energiesparen.be/noodkoopwoningen/projectoproepen 
Faciliterend kader voor lokale energiegemeenschappen wordt verder uitgewerkt waarbinnen 
burgers, lokale overheden en ondernemingen zich kunnen organiseren voor activiteiten zoals 
financiering, productie, flexibiliteitsdiensten, energiedelen, energieopslag, energie efficiënte 
diensten, … . 
De Vlaamse Overheid maakt zelf werk van energiebesparing in het eigen patrimonium (2.5% 
primaire energiebesparing per jaar, koolstofneutraal patrimonium tegen 2045 voor koeling, 
verwarming, verlichting, ventilatie en sanitair warm water). Entiteiten werken o.a. samen met het 
Facilitair Bedrijf en VEB om vastgoedstrategieën, aparte investeringen en 
energieprestatiecontracten op te maken. 
Werking Vlaamse energiehuizen (inclusief verstrekken energieleningen-bestaand) 

https://www.mijnenergiehuis.be/homepage 
Renovatie- en energie-premies (bestaand) 

https://apps.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule 
Zie ook: Verhoogde premie voor muurisolatie en isolerende beglazing 

https://www.energiesparen.be/nieuws/nieuwe-stimuli-voor-de-bouwsector-voor-
wie-gaat-renoveren 

Verhoogde isolatiepremie voor werken gelijktijdig met asbestverwijdering 
https://www.energiesparen.be/nieuws/nieuwe-stimuli-voor-de-bouwsector-voor-wie-

gaat-renoveren 
Algemene labelpremie: 

https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie 
Zie ook: de EPC-labelpremie voor alle eigenaars 

https://www.energiesparen.be/nieuws/nieuwe-stimuli-voor-de-
bouwsector-voor-wie-gaat-renoveren 

Renteloos renovatiekrediet en energielening+ voor alle nieuwe eigenaars: 
https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet 
https://www.energiesparen.be/nieuws/nieuwe-stimuli-voor-de-bouwsector-voor-wie-gaat-
renoveren 
Algemeen: focus op de transactiemomenten (eigendomsoverdracht) als belangrijk 
sleutelmoment voor diepgaande renovaties te stimuleren 

Steun voor zonne-installatie kleiner van 10 kW via premies (nieuw vanaf 2021): 
https://www.energiesparen.be/zonnepanelen/premie 

Steun voor zonne-installaties boven 40 kW via projectoproep (nieuw vanaf 2021) 
https://www.energiesparen.be/call-groene-stroom 
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Voldoende aandacht voor de capaciteit van de bouwsector te versterken via gerichte opleidingen 
(cfr. Pact for Skills) 
Faciliterend kader blijven uitwerken voor de uitvoerende sector (bouwnijverheid, architecten, 
ESCO’s, …) te laten innoveren en groeien. Een voorbeeld is het stimuleren van bouwteams (‘one stop 
shops’): door samenwerking van aannemers en architecten wordt kennis geclusterd, snelheid 
gemaakt en transactiekosten verlaagd. 

BIJDRAGE AAN HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN 

De collectief georganiseerde energiebesparende renovaties (50 per 1.000 wooneenheden in 2030) 
komt ruw ingeschat overeen met de realisatie van een jaarlijkse bijkomende finale energiebesparing 
van 555 GWh in 2030. Deze besparing zal bijdragen tot de realisatie van het reeds goedgekeurde 
VEKP en de lange termijn renovatiestrategie. 
1 extra coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 (+12.000 
projecten). Uitgaande van een gemiddelde grootte van deze zonne-energieprojecten zouden deze 
12.000 projecten goed zijn voor een bijkomend vermogen van (minstens) 216 MW. Deze besparing 
zal bijdragen tot de realisatie van het reeds goedgekeurde VEKP en de lange termijn 
renovatiestrategie. 
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4.4 WERF 3: ELKE BUURT DEELT (KOOLSTOFVRIJE (DEEL)MOBILITEIT) EN 
IS DUURZAAM BEREIKBAAR 

DOELSTELLINGEN 2030 

Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt18” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 
toegangspunten) 
Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten19) 
1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 203020 

MEERWAARDE BURGER 

Kapitaalbenutting optimaliseren: kosten terwijl auto gemiddeld 96 % van tijd geparkeerd staat 
Minder zorgen: geen administratieve lasten, geen onderhoudskosten, etc. 
Flexibiliteit (keuze auto, geen parking zoeken) 
Behoud comfort van wagen ter beschikking (hoe meer locaties, hoe beter) 
Keuzevrijheid gebruik systeem, geen verplichting 
Uitbreiding zorgt voor toegankelijkheid auto’s voor iedereen 
Veilige en vlotte fietsverbindingen zorgen voor minder autoverkeer 

MEERWAARDE VOOR LOKALE OVERHEID 

Ruimtebeslag verminderen (parkeerplaatsen in Vlaanderen nemen 24.000 hectare in (meer dan 
Antwerpen, incl. de haven)) 
Modal shift, die wordt versterkt door link met Hoppinpunten. 1 deelwagen vervangt 4 tot 10 private 
wagens. 
Mental shift, burgers denken na over alternatieven 
CO2-reductie, properdere lucht en stillere wagens (koolstofvrij) 
Toegankelijkheid mobiliteit voor alle burgers 
Deelsystemen aan de rand van LEZ om overgang naar meer OV te overbruggen 
Goed fietspadennetwerk zorgt voor meerwaarde binnen lokaal mobiliteitsbeleid 

18 Toegangspunt is te interpreteren als toegang tot een deelwagen. Concreet kan dit zowel gaan over vaste standplaatsen als de aanwezigheid 
van een deelwagensysteem (kan ook free floating en peer-to-peer systemen zijn) in de omgeving. De doelstelling betreft ook multimodale 
deelsystemen. Idealiter ook met voertuigen / auto’s die ook voor grotere afstanden kunnen ingezet worden. 

Gemiddeld zou een toegangspunt leiden tot 2 deelwagens. Dit houdt m.a.w. in dat er tegen 2030 13.200 deelwagens zouden bijkomen t.o.v. 3.886 
in 2020, wat een groei van 340% betekent. In overleg met de sector wordt momenteel bekeken hoe de groei, rekening houdend met variëteit van 
deelsystemen, kan opgevolgd worden. 

19 Opvolging zal gebeuren aan de hand van Charge Point Equivalent (CPE), waarbij een CPE gedefinieerd is in een logisch wegingssysteem (cf. 
Transport & Environment). Een laadpaal met een beperkte laadsnelheid/vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1 CPE, bij een laadpaal met een 
normaal vermogen (11-22 kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellader (43 kW) zijn het er 4, bij een DC-snellader (50 kW tot minder dan 150 kW) tellen 
we er 5 en bij een ultrasnellader (150 kW en meer) 10. 

20 Fietssuggestiestroken komen niet in aanmerking. Aanleg en structureel onderhoud van fietspaden wel. 
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POTENTIËLE INBRENG LOKALE OVERHEID 

Overzicht van hiaten en potentiële locaties opstellen (studie) en actieplan uitwerken 
Delen en elektrificeren/koolstofvrij maken van eigen wagenpark (en terbeschikkingstelling voor 
huur aan inwoners). Voorbeelden zijn dienstwagens die gedeeld worden met buurtbewoners en 
opgeladen worden door zonnestroom van de publieke daken 
Ontwikkelen van instrumenten om actoren voor logistiek, distributie en personenvervoer te kunnen 
laten omschakelen naar zero emissie vloot 
Uitbouwen publieke reservatiezones Hoppinpunten, met kleurrijke signalisatieborden 
Uitbouw van deelsystemen via samenwerking specifieke doelgroepen zoals garages of promotie 
privé- en participatieve deelplatformen 

Meer info via www.autodelen.net 
Uitbouwen van (snel-)laadpunten op (semi-)publieke plaatsen, door eigen investering of via 
samenwerking specifieke doelgroepen zoals bedrijven (toegang voor buurtbewoners tot laadpunten 
van bv. supermarkt) 
Koppeling en integratie voorzien met de lokale ‘vervoer-op-maat’ strategie. 
Specifieke vereisten in bouwverordeningen en -reglementering (i.c. parkeernomen koppelen aan het 
inzetten van deelwagens (bv. Een aantal parkeerplaatsen minder te bouwen voor één deelwagen), 
gereserveerde plaatsen voor deelsystemen en laadpalen, minimaal aantal laadpalen, infrastructuur 
voor leidingen voorzien (goten, kabels (in samenwerking met Fluvius)) 
Ontmoedigen (door duurder maken/beperken) van de tweede bewonerskaart 
Infrastructuur voor leidingen voorzien (goten, kabels,…) 
Afspraken met omliggende gemeenten voor zelfde stimulerend beleid 
Versneld kijken op welke plaatsen fietspaden kunnen aangelegd /vernieuwd worden 
Opzetten grondenbank voor pro-actieve verwerving 

POTENTIËLE INBRENG VLAAMSE OVERHEID 

Vlaamse begroting: opstartsubsidies voor elektrische deelsystemen (10 miljoen euro) 
Vlaams relanceplan: plaatsen van laadpalen (15 miljoen euro) 
Vlaamse inspiratienota ter ondersteuning van lokale laadplannen 
Vlaams Parkeerregister om deelwagens te registeren, zodat ze in alle gemeenten gratis kunnen 
parkeren bovengronds 
Kader uitwerken voor een Vlaamse ‘standaard’- erkenning van deelorganisatie voor het ganse 
grondgebied (naar voorbeeld van LEZ). 
Vlaamse begroting + Vlaams relanceplan: 

Co-financiering aanleg en structureel onderhoud van fietspaden en fietssnelwegen (via 
Fietsfonds en via lokale trekkingsrechten bij ABB (150 miljoen euro met 33% co-financiering)). 
Verkeersveiligheid schoolfietsroutes: 50% co-financiering (15 miljoen euro) 

Voortrekkersrol door elektrificatie/koolstofvrij maken van eigen wagenpark en openbaar vervoer 
Aanbieden van model voor verbetering van de emissie-inventaris per gemeente voor transport 
Via de Ecoscore-website kunnen gemeenten de emissies en milieuvriendelijkheid van voertuigen 
opzoeken. De website bevat eveneens de FleetTool, een vlootbeheerstool die de belangrijkste 
statistieken op voertuig- en vlootniveau toont waaronder de gemiddelde en totale CO2-uitstoot. 
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Ook vind je er de Chassistool; hiermee kan je emissies en de Ecoscore voor personenwagens 
opvragen op basis van het chassisnummer. https://ecoscore.be/en/home 
Gids Elektrisch rijden voor lokale overheden: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be 

Tools en informatie om een milieuvriendelijk lokaal mobiliteitsbeleid uit te bouwen: www.mimolo.be 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken brengt heel wat gegevens in kaart via Geoloket Fiets 
en portaal: https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?thema=2&id=1218 

Erkenning deelmobiliteit-aanbieders en bijhorend kwaliteitskader (bereikbaarheid, dienstenaanbod 
en monitoring) 

BIJDRAGE AAN HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN 2030 

VEKP CO2-reductiedoelstelling voor vervoer: - 23 % of restuitstoot van 12,2 Mton. 
Dit via modal shift (investeringen OV en fietswegen), georganiseerde ruimtelijke ordening 
toegankelijkheid), uitbouw multimodaal systeem (minder gereden kilometers) en vergroening 
wagenpark/transportsector. 
Er wordt ingezet op gedeelde mobiliteit, maar zonder specifieke doelstelling. Door de maatregelen 
van de lokale besturen op het vlak van gedeelde mobiliteit, versnellen en versterken we de reductie 
van de broeikasgasuitstoot ter realisatie van het VEKP. 

Laadinfrastructuur: Ervan uitgaan dat het aandeel elektrische wagens bij nieuw verkochte wagens 
tegen 2030 50% bedraagt => Meer dan 660.000 elektrische wagens => Bij 1 laadpunt per 10 auto’s = 
66.000 laadpunten benodigd. 
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4.5 WERF 4: WATER. HET NIEUWE GOUD (DROOGTEPROBLEMATIEK) 

DOELSTELLINGEN 2030 

1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding21) 
Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor 
regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen voor 
hergebruik of infiltratie22) 

MEERWAARDE BURGER 

Minder hittestress 
Groener uitzicht (visueel aantrekkelijk) 
Meer groenblauwe dooradering 
Vermijden watertekort 
Vermijden wateroverlast 

MEERWAARDE LOKALE OVERHEID 

Gezondere en aangenamere leefomgeving 
Voorbeeldrol kan belangrijke lokale katalysator zijn 
Minderuitgaven watergebruik kunnen ingezet worden voor andere initiatieven 
Participatie burger en buurten bij keuze onthardingslocaties 

POTENTIËLE INBRENG LOKALE OVERHEID 

Opmaak van een hemelwater- en droogteplan om opportuniteiten en noden in kaart te brengen 
voor opvang, buffering, infiltratie,… 
Initiatiefnemer of facilitator, bv. om het mogelijk te maken dat er collectieve buffer-oplossingen op 
wijkniveau worden gerealiseerd (in verstedelijkt gebied vaak moeilijker om aparte 
opvang/infiltratie-capaciteit te voorzien) 
Circulaire recuperatie-oplossingen op wijkniveau zoals straten en KMO-zones (lokale zuivering voor 
tuinen, sanitair, …) 

21 De opvolging van deze doelstelling wordt onderzocht i.s.m. VMM en Departement Omgeving. De doelstelling wordt beoordeeld binnen het 
ruimtebeslag (toestand eind 2020). Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verduidelijkt: “Een deel van het ruimtebeslag bestaat uit verharding. 
Verharding is de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) 
ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan (woningen, wegen, andere constructies, …). 
Verharding stemt overeen met de term ‘bodemafdekking’ zoals Vlaanderenbreed geïnventariseerd door AGIV. Er is 16% verharding in Vlaanderen.” 

22 Hier wordt gedoeld op de netto-toename van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie binnen de huidige bebouwde 
omgeving. Opvang of infiltratie dat voorzien wordt in nieuwe verkavelingsbuurten (in kader van verplichtingen (bv. uitvoering gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening of opgelegde lasten binnen verkaveling) worden niet meegeteld. Additionele capaciteit die voorzien wordt bij 
appartementsgebouwen, wordt wel meegeteld. De opvolging van deze doelstelling wordt onderzocht i.s.m. VMM en Departement Omgeving. 
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Financiële of logistieke ondersteuning voor wijken die aan de slag willen voor ontharding ter 
bevordering van regenwaterinfiltratie (bv. gekoppeld met geveltuinen, volkstuinen en 
groenperken) 
Ondersteuning gemeentelijke scholen die speelplaatsen willen ontharden 
Betrokkenheid personeel bij besparing gebruik (drink)water 
Zoeken naar extra mogelijkheden voor regenwaterbuffering (bv. Wadi’s op lokaal domein (bv. Voor 
infiltratie regenwater kerkdaken of langs lokale wegen), bemalingswater , eigen gronden ter 
beschikking stellen ,…) 
Technische knowhow ter beschikking stellen 
Inzetten op infiltratie door bv. plaatsing kleine stuwtjes in grachten 
Waterbesparing en regenwaterrecuperatie binnen eigen patrimonium 
… 

POTENTIËLE INBRENG VLAAMSE OVERHEID 

Vlaams relanceplan – Blue Deal: Wordt nog concreet vertaald naar uitvoeringsprogramma’s, 
waaronder ‘Operatie Perforatie’ ter ondersteuning van onthardingsingrepen door lokale besturen 
en de ‘Onthardingsscan’ die moet leiden tot een selectie van onthardings- en vergroeningsprojecten 
Stimuleren van de opmaak van een lokaal hemelwaterplan, groenplan, adaptatieplan in functie 
van groenblauwe dooradering en van de intergemeentelijke samenwerking daarrond. 
Technische knowhow zoals rekentools via VMM, Vlario, … 

o https://www.vlario.be/dimensionering-infiltratievoorziening/ 
o Sirio rekentool voor hemelwatervoorzieningen: flyer en meer info 

Drempels wegwerken in eigen regelgeving en procedures 
Faciliterend regelgevend kader rond o.a. regenwaterbuffering 
Lokaal pact rioleringsprojecten versie 2.0, mede gericht op grootschalige hemelwaterprojecten 
Onthardingsprojecten en regenwaterrecuperatie- en infiltratie bij eigen beheerde gebouwen 
… 

BIJDRAGE VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN 2030 EN ANDERE PLANNEN 

In strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is ontharding één van de streefdoelen 
Verharding voorkomen en ontharding dragen bij tot LULUCF, m.a.w. het behoud van koolstof in 
bodem. Vlaanderen engageert zich tot de no debit rule, nl. dat de koolstof in de bodem op hetzelfde 
niveau wordt gehouden 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Een Lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaams regering en de Vlaamse steden en gemeenten 31 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 11 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



5 HET LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT 

Dit lokaal energie- en klimaatpact legt de basis voor een structurele samenwerking, en staat door 
wederzijdse engagementen garant voor een krachtdadig, concreet en voor iedereen tastbaar lokaal klimaat-
en energiebeleid. 

Door het ondertekenen van het Lokaal Energie – en Klimaatpact eengageert elke stad of gemeente zich om 
in eerste instantie het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken. 

Verder engageren de lokale besturen zich om een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van 
minstens 2,09% in hun gebouwen te realiseren (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend 
erfgoed) en om de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% te reduceren 
in 2030 ten opzichte van 2015. De opmaak van een vastgoedstrategie geldt hier bij als een goede eerste 
stap om investeringen in te plannen. 

Daarnaast engageert elke stad of gemeente zich tot de verLEDding van de openbare verlichting tegen 2030 
alsook de opmaak van lokale warmte- en sloopbeleidsplannen. Ook wordt er ingezet op het verhogen van 
het draagvlak voor hernieuwbare energie, waaronder het engagement om geen heffing op hernieuwbare 
energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen 
tegen ten laatste 2025. 

Tot slot  engageert elke stad of gemeente zich om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om 
samen de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven te behalen. Samenwerking tussen gemeenten 
wordt aangemoedigd zodat de impact van lokale initiatieven vergroot wordt. Het bereiken van deze 
streefdoelen  draagt ook bij tot het bereiken van de globale doelstelling zoals vooropgesteld in het 
Burgemeestersconvenant 2030. 

De Vlaamse overheid engageert zich op zijn beurt om via het Netwerk Klimaat ondersteuning te bieden aan 
de lokale besturen zoals bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s. Concreet wordt diepgaande 
professionele ondersteuning aangeboden voor de verduurzaming van het eigen patrimonium, de opmaak 
van lokale warmteplannen, de uitwerking van lokale beleidskaders voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energieproductie, de zoektocht naar financiële oplossingen enz. Via de klankbordgroep worden steden en 
gemeenten mee betrokken bij de verdere concretisering van deze ondersteuning. 

Naast het Netwerk Klimaat zijn een aantal andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het 
SURE2050-project voor het publiek patrimonium) actief bezig met de projectmatige ondersteuning van 
lokale besturen. 

Bovendien zal de Vlaamse Overheid samen met de lokale besturen actief meewerken aan het elimineren 
van de mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit 
Pact. Vanuit de intermediaire rol die het Netwerk Klimaat opneemt in het governancekader rond het lokaal 
energie- en klimaatbeleid en de structurele dialoog met de relevante actoren (waaronder de bevoegde 
administratieve diensten van de Vlaamse overheid) bouwt het Netwerk Klimaat mee aan dit vernieuwde 
partnerschap. 

Tegelijkertijd engageert de Vlaamse overheid zich om haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en zal ze 
andere relevante actoren trachten te overtuigen om mee in dit Pact te stappen voor de realisatie van één 
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of meerdere doelstellingen. In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende 
sectororganisaties wordt de opvolging van de wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact tijdens een één 
of tweejaarlijks evaluatiemoment besproken. Hier wordt vooral beoogd om dit in synergie met bestaande 
initiatieven te stroomlijnen. 

Beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse, Federale en Europese begroting, zullen actief en stelselmatig 
gepromoot worden in functie van de realisatie van dit Pact. Onder hoofdstuk 4 -de concrete werven-
worden reeds enkele huidige of toekomstige budgetlijnen opgesomd. Ter bijkomende ondersteuning van de 
gemeenten die het Pact ondertekenen, wordt voorzien in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, 
evenals een vast gedeelte van de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds. Deze 
budgettaire engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid. 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST   

BETREFFENDE DE WERKING VAN HET ENERGIEHUIS WVI 

Tussen ondergetekenden 

ENERZIJDS, 

De West-Vlaamse Intercommunale, WVI, dienstverlenende vereniging, gevestigd te 8310 Brugge,  Baron 
Ruzettelaan 35 vertegenwoordigd door de heer Kris Declercq, voorzitter en de heer Geert Sanders, algemeen 
directeur. 

Hierna genoemd “ENERGIEhuis WVI” 

ANDERZIJDS, 

De gemeente Ingelmunster gevestigd te Oostrozebekestraat 4 vertegenwoordigd door de heer Steven De 
Maesschalck, voorzitter en de heer Dominik Ronse, algemeen directeur 

Hierna “het lokaal bestuur” genoemd 

Samen genoemd “partijen” 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

ARTIKEL 1. DOELSTELLING  

Deze overeenkomst regelt de bestendiging en de goede samenwerking tussen beide partijen met betrekking tot 
de energetische renovatie van gebouwen. Dit alles kadert binnen de opdracht toegekend aan de  energiehuizen 
door de Vlaamse Regering en zoals omschreven in het Energiebesluit. 

 

ARTIKEL 2. OPDRACHT ENERGIEHUIZEN 

2.1.  Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 
november 2010, voor wat betreft de energiehuizen, werden volgende taken toebedeeld aan de energiehuizen: 

1) Afdeling ‘Energieleningen’: 
Het verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen in elke stad of gemeente 
binnen zijn werkingsgebied 
 

2) Afdeling ‘andere basistaken van de energiehuizen’: 
§1.  Het energiehuis voorziet, naast het verstrekken en beheren van energieleningen, in elke stad of  
        gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht in de volgende dienstverlening en activiteiten: 

1° inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te 
bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen; 
2° gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 

a) relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 
energiebeleidsmaatregelen; 

b) energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector; 
c) energetische renovatie; 
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3° particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens: 

a) de aanvragen van de premies en leningen, vermeld in punt 2°; 
b) het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij de 

wijziging van energieleverancier; 
c) het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken; 
d) de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging 

daarbij, inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het energiehuis 
uitgevoerde energiescans die gericht is op begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende investeringen; 

e) de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na 
een energiescan en het energieprestatiecertificaat; 

   4° uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de respectievelijke 
        gemeente aangeduide uitvoerders van de energiescans, en in voorkomend geval, correct  
        doorverwijzen. 

§2.  Om in de dienstverlening, vermeld in § 1, te kunnen voorzien en om die dienstverlening te kunnen 
garanderen, kan het energiehuis een beroep doen op en samenwerkingsverbanden aangaan met 
partners. Hierbij wordt gewaakt over het maximaal bewerkstelligen van synergiën en een duidelijke 
afbakening van taken met het oog op het vermijden van overlappingen in de uitgevoerde taken. 

 
3) Afdeling ‘vernieuwende en experimentele activiteiten’ 

De minister kan, binnen de begrotingskredieten en maximaal tot in het kalenderjaar 2029, op basis van 
een projectoproep een subsidie verlenen als ze het initiatief nemen tot of meewerken aan 
vernieuwende of experimentele projecten of inspelen op nieuwe regelgeving die aansluit bij de 
doelstellingen van het Vlaamse energiebeleid.  

 

2.2. Toekomstige wijzigingen van de opdracht bij beslissing van de Vlaamse Regering worden door beide 
partijen opgevolgd. 

 

 
ARTIKEL 3. WERKINGSGEBIED 

Het werkingsgebied van het ENERGIEhuis WVI strekt zich uit over het grondgebied van de lokale besturen 
die deze overeenkomst ondertekenen. 
 

 
ARTIKEL 4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

§1. Deze overeenkomst gaat in vanaf de datum van ondertekening en geldt voor de duur van de 
gemeentelijke legislatuur plus 1 jaar. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het einde van de 
nieuwe legislatuurperiode plus 1 jaar. 

§2 De overeenkomst is opzegbaar binnen de 3 maanden na officiële vorming van het nieuwe bestuur en  bij 
middel van een aangetekend schrijven. 

Bij eventuele uittreding van het lokaal bestuur neemt zij alle verplichtingen ten aanzien van het Vlaamse 
Gewest over. 

§3 De eerdere overeenkomst tussen WVI en de gemeente/OCMW aangaande het Fonds ter Reductie van de 
Globale Energiekost/Vlaamse Energielening, vervalt door het ondertekenen van deze overeenkomst. 

§4 Indien de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en WVI met betrekking tot de 
taakstelling ENERGIEhuis wordt stopgezet, vervalt het voorwerp van deze overeenkomst tussen WVI en het 
lokaal bestuur. WVI brengt het lokaal bestuur hiervan tijdig op de hoogte. 
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ARTIKEL 5. OPVOLGING VAN DE WERKING 

Voor een goede operationalisering van de  werking van het ENERGIEhuis WVI wordt een beleidsgroep 
opgericht.  

De beleidsgroep bepaalt onder meer de criteria en de procedure voor de behandeling van de 
kredietaanvragen. De beleidsgroep verleent advies met betrekking tot het te volgen beleid en de wijze 
waarop de basistaken worden uitgevoerd. De werking van beleidsgroep staat omschreven in het 
huishoudelijk reglement van het ENERGIEhuis WVI.  

 

ARTIKEL 6. ENGAGEMENTEN VANWEGE HET ENERGIEHUIS WVI 

Het ENERGIEhuis WVI engageert zich tot de uitbouw van een goed functionerend energiehuis in uitvoering 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en het Vlaamse Gewest. WVI staat in voor een goede 
omkadering en begeleiding van het ENERGIEhuis WVI en is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse 
aansturing van het ENERGIEhuis WVI. Voor de uitvoering van de taken kan het ENERGIEhuis WVI beroep 
doen op of samenwerken met partners. 

In het bijzonder neemt het ENERGIEhuis WVI volgende engagementen op: 

§1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen beide partijen, het verstrekken en beheren van  
energieleningen voor structurele energiebesparende investeringen conform de modaliteiten zoals 
vastgelegd in het Energiebesluit. 

§2. Het beschikken over alle nodige kwalificaties om deze taak op te nemen. Dit betreft in het bijzonder: 

- Erkenning als sociale kredietverstrekker door FOD Economie 
- FMSA-erkenning als kredietgever 
- Personeel erkend als kredietbemiddelaar door FMSA  
- Erkend energiedeskundige 
- Renovatiedeskundigheid 

§3. Het optreden als ESCO (Energy Service Company). Dit houdt de verregaande ontzorging in, op vlak van 
energetische renovatie, bij klanten behorende tot de doelgroep. Dit betreft onder meer het opvragen van 
offertes, het contacteren van aannemers, het controleren van de werken, …. . 

§4. Het uitvoeren van de basisdienstverlening en activiteiten zoals omschreven in artikel 2 en conform de 
bepalingen van het Energiebesluit.  

§5. Het uitvoeren van de nodige passieve en actieve communicatie. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van 
de communicatiekanalen van de lokale besturen. 

§6. Het opmaken en uitvoeren van een periodiek meerjarenplan, zoals bepaald in het energiebesluit. 

§7. Het periodiek evalueren van de werking op basis van de streefwaarden en mijlpalen opgenomen in het 
meerjarenplan en dit jaarlijks rapporteren via het functioneel verslag aan  het Vlaams Energieagentschap, 
zoals bepaald in het energiebesluit. 

§8. Het periodiek rapporteren over de werking aan de lokale besturen via de beleidsgroep. 

§9. Het goed beheren van de middelen toegekend aan het ENERGIEhuis WVI door het Vlaams Gewest en 
eventuele andere instanties.  

§10. Samenwerken met en partnerschappen aangaan ten behoeve van het vergroten van de 
renovatiedynamiek met lokale actoren, zoals de Energiesnoeiers, de intergemeentelijke woondiensten, het 
Steunpunt duurzaam bouwen, …. . 
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§11. Het opnemen van een signaalfunctie ten opzichte van het lokaal bestuur en eventueel hogere 
overheden of instanties. 

 
ARTIKEL 7. ENGAGEMENTEN VANWEGE HET LOKAAL BESTUUR 

Het lokaal bestuur ondersteunt dit project en engageert zich onder meer tot: 
 
§1. Het aanduiden van een lid en plaatsvervangend lid, die het project operationeel mee opvolgen via de 
beleidsgroep. Het uitvoeren van de afspraken gemaakt in de beleidsgroep. 
 
§2. Het opnemen van dit project in beleidsplannen en bekijken welke maatregelen er kunnen genomen worden 
om de energetische renovatie mee te helpen stimuleren. 
 
§3. Het bekendmaken, communiceren en sensibiliseren van het ENERGIEhuis en haar werking naar de inwoners, 
en in het bijzonder naar de doelgroep, naar de eigen personeelsleden/diensten, naar andere organisaties en 
partners die kunnen fungeren als eventuele doorverwijzers. Dit kan gaan over het verspreiden van affiches en 
folders op zoveel mogelijk locaties binnen het grondgebied, publicaties in het gemeentelijk infoblad en andere 
publicaties, publicaties op de website, informeren van ambtenaren aan de loketten (onthaal, dienst ruimtelijke 
ordening of milieu, dienst bevolking, ….), vertegenwoordiging bij evenementen, bekendmaking bij organisaties 
die fungeren als doorverwijzers, …. . 
 
§4. Meehelpen aan het maximaliseren van energetische renovatie via het organiseren van een actief 
doorverwijzingsbeleid bij de diverse gemeentelijke diensten. 
 
§5. Op vraag en in overleg met het ENERGIEhuis, het ter beschikking stellen van een lokaal voor het verzorgen 
van het energieloket. Dit kan gaan over thematische loketten naar aanleiding van een specifieke actie of voor 
klanten uit een doelgroep die zich niet naar de reguliere loketlocaties kunnen begeven.  
 
§6. Het adviseren over de bij het ENERGIEhuis aangevraagde kredietafnamen ingeval van kredietaanvraag door 
de doelgroep. Ingeval van terugbetalingsproblemen, het opnemen van de budgetbegeleiding of budgetbeheer. 
 
§7. Het opnemen van sociale begeleiding ten aanzien van de doelgroepdossiers in samenwerking met het 
ENERGIEhuis WVI. 
 
 
ARTIKEL 8. VERGOEDINGEN 

Het ENERGIEhuis WVI staat in voor het goed beheer van de personeels- en werkingsmiddelen  die worden 
toegekend door het Vlaamse Gewest.  

Indien de energetische renovatie- en ontzorgingsvragen de capaciteit van het ENERGIEhuis overschrijden, zal in 
overleg met  de beleidsgroep een prioriteitenlijst worden opgesteld.  

Het ENERGIEhuis WVI zal actief op zoek gaan naar bijkomende middelen om de ondersteuning van particulieren 
bij de energetische renovatie verder uit te bouwen. 

Het lokaal bestuur kan in het kader van haar ambities rond renovatie van het woonpatrimonium, naast de 
basisdienstverlening nog bijkomende ondersteuning vragen aan het ENERGIEhuis WVI. Het ENERGIEhuis WVI zal 
dergelijke vragen onderzoeken, uitwerken en een kostprijsraming opstellen. 

Het ENERGIEhuis WVI kan op eigen initiatief aanvullende acties uitwerken en voorstellen, al of niet tegen 
betaling. De lokale besturen beslissen autonoom of ze hier al of niet aan deelnemen.     
 

 

 

Vervolg zitting van 21 september 2021

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 13 van de agenda

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 316 blz op code.esignflow.be met code 1558-1786-3006-9590



ARTIKEL 9: VERWERKING VAN PERSOONS- EN EIGENDOMSGEGEVENS 

WVI hecht groot belang aan de persoonlijke levenssfeer en verwerkt persoons- en eigendomsgegevens die haar 
worden verstrekt met de grootste zorg. Deze verwerking geschiedt enkel en alleen met oog op de goede 
uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst en dit conform de algemene verwerkingsovereenkomst die 
het bestuur heeft afgesloten met WVI. Het privacybeleid van WVI valt onder het algemeen gevoerde 
informatieveiligheidsbeleid. 
 

 
ARTIKEL 10: GESCHILLEN 

Beide partijen verbinden zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. 

Beide partijen zullen alles in het werk stellen om betwistingen en geschillen over de uitvoering van deze 
overeenkomst in der minne te regelen en te komen tot een aanvaardbare oplossing, rekening houdend met de 
wederzijdse gerechtvaardigde belangen. 

Voor zover ze niet minnelijk kunnen geregeld worden, vallen alle geschillen met derden of met het lokaal bestuur 
over de uitvoering van de overeenkomst onder de toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. 

  

Opgemaakt te …………………………………………………….. op ……………………………………….………. in twee exemplaren 
waarvan WVI en het lokaal bestuur verklaren elk één te hebben ontvangen. 

 

Voor  het lokaal bestuur      VOOR WVI 

Algemeen directeur, ir. Dominik Ronse    Algemeen directeur, Geert Sanders 
 

 

 

Voorzitter, Steven De Maesschalck     Voorzitter, Kris Declercq 
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Verbeteringspremie voor huurwoningen – GR mei 2021 

Gemeentebestuur Ingelmunster  
Oostrozebekestraat 4 - 8770 Ingelmunster  
Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 
 
 
 

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie 
voor huurwoningen 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 februari, gewijzigd door de gemeenteraad in 
zitting van 21 september 2021 

 
TITEL I: DOEL 
 
Artikel 1 
 
Om het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op peil te houden in de gemeente wordt 
binnen de perken van het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet een premie 
toegekend aan de eigenaars-verhuurders die op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster 
overgaan tot verbeteringswerken aan een bestaand pand ouder dan 30 jaar. 
Indien het pand gesloopt wordt, kan een verbeteringspremie verkregen worden voor zover er een 
nieuwe woning gebouwd wordt (vernieuwbouw). De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval 
gelijkgesteld met renovatie van een bestaand pand. 
 
 
TITEL II: DEFINITIES 
 
Artikel 2:  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 

Eigenaar-verhuurder: 
de (mede-)eigenaar handelend namens alle mede-eigenaars-verhuurders, zowel natuurlijke 
personen als rechtspersonen, die de woning na de voltooiing van de verbeteringswerken verhuurt 
voor een periode van minstens 9 jaar 
 
Huurder: 
de natuurlijke persoon, die geen (mede-)eigenaar is van de woning waarop de premieaanvraag 
betrekking heeft, en die voor de woning waarvoor een premie wordt aangevraagd een 
huurovereenkomst heeft afgesloten met de eigenaar-verhuurder 

 
Premieaanvrager: 
de eigenaar-verhuurder 

 
Woning: 
het huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd voor het huisvesten van één gezin 

 
Aanvraagdatum: 
datum waarop het dossier ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs) 
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Verbeteringspremie voor huurwoningen – GR mei 2021 

TITEL III: VOORWAARDEN 
 
Artikel 3 
 
§1 
De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder voor bestaande panden met 
bouwdatum ouder dan 30 jaar, waarvoor werken noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan de 
vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste, voldoende ruime 
energiezuinige huisvesting.  
 
§2 
Worden uitgesloten van de mogelijkheid om een premieaanvraag in te dienen:  de sociale 
woonorganisaties zoals bepaald in boek 4 van de Vlaamse Codex wonen van 2021. 
 
Artikel 4 
 
Kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van 
dit reglement. 
 
Artikel 5 
 
§1 
Het geheel van de kosten van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, 
moet ten minste € 3.700 bedragen, BTW niet inbegrepen. 
 
§2 
Na renovatie dient de woning te voldoen aan kwaliteitsnormen vermeld in boek 3, deel 1 van de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021, en Boek 3, deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 
2021, inzonderheid artikelen 3.2.  Tevens dient de woning te voldoen aan alle 
oppervlaktevoorwaarden zoals gesteld in de stedenbouwkundige verordening met het oog op het 
versterken van de woonkwaliteit, zoals aangenomen door de gemeenteraad d.d.  19.04.2011. De 
eigenaar-verhuurder moet vóór uitbetaling over een geldend conformiteitsattest beschikken. Het 
conformiteitsattest wordt opgemaakt door de WRI 

 
§3 
Na de werken dient de woning met een geregistreerde huurovereenkomst tussen eigenaar-verhuurder 
en huurder gedurende tenminste 9 jaar te worden verhuurd aan maximaal volgende prijzen: 
1°/ Voor een lopende huurovereenkomst mag een eventuele huurprijsherziening conform de huurwet 

maximum 5% hoger zijn dan de huurprijs vóór de werken. 
2°/ Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na uitvoering van de werken mag de huurprijs 

maximum 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten huurovereenkomst voor die betreffende woning 
(gebaseerd op de huurprijs vermeld in de huurovereenkomst, plus eventuele indexering).  

3°/ Voor een eerste verhuring door de premie-aanvrager of voor een huurovereenkomst die meer dan 
5 jaar na de vorige huurovereenkomst wordt afgesloten, gelden geen maximum huurprijzen. 

 
Een jaarlijkse indexering is toegestaan.  
 
§4 
Het bewijs van (eerste) verhuring en van de gevraagde huurprijs dient te gebeuren d.m.v. een kopie 
van de geregistreerde huurovereenkomst, bewijs van domiciliering en voor een nieuwe 
huurovereenkomst ook een kopie van de laatst afgesloten huurovereenkomst. Indien de laatste 
huurovereenkomst mondeling werd afgesloten, moeten betalingsbewijzen voorgelegd worden van de 
laatste drie maanden huur. Deze bewijsstukken moeten overgemaakt worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. Na de werken is het bewijs 
van verhuring noodzakelijk om de premie definitief te kunnen toekennen. 
 
§5 
Bij herverhuring tijdens de vermelde negenjarige periode dient de premieaanvrager een kopie van de 
nieuwe geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, uiterlijk 3 maanden na het afsluiten van de 
nieuwe huurovereenkomst. 
 
§6 
De premieaanvrager moet de verbintenis aangaan de woning niet te verkopen binnen een periode van 
9 jaar na datum van de definitieve toekenning van de premie. 
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Verbeteringspremie voor huurwoningen – GR mei 2021 

 
 
TITEL IV: WERKEN 
 
Artikel 6 
 
De werken moeten een geheel van verschillende verbeteringswerken omvatten, die nodig en 
onontbeerlijk zijn om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan 
te passen en te verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een 
gezonde, aangepaste, voldoende ruime en energiezuinige huisvesting. Het College van Burgemeester 
en Schepenen oordeelt soeverein over de in aanmerking komende werken.  
 
§1  
Onder meer volgende structurele en functionele verbeteringswerken komen bij een berekening van de 
premie in aanmerking: 

het weren van vocht uit muren d.m.v. inspuiting onder druk, onderkapping of onderzaging met 
plaatsing van een waterdicht membraan; 
verbeteringswerken aan daken (enkel het hoofddak en/of andere daken boven lokalen dienstig 
voor bewoning komen in aanmerking voor betoelaging); 
het plaatsen van sanitair met waterspoeling in de woning; 
werken bedoeld om twee kleinere woningen om te bouwen tot een ééngezinswoning; 
het creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de handelsruimte, met 
oog op bewoning van dit gedeelte. 
Het vervangen van enkele beglazing in buitenschrijnwerk door hoogrendementsbeglazing met een 
U≤1.1W/m²K 

Het vervangen van buitenschrijnwerk met enkele beglazing door schrijnwerk met 
hoogrendementsbeglazing met een U≤1.1W/m²K 

Het vervangen van lichtstraten met enkele beglazing, enkelwandige dakkoepels of 
polycarbonaatplaten met een U>1.11W/m²K door lichtstraten met hoogrendementsbeglazing of 
polycarbonaatplaten met een U≤1.1W/m²K of drie wandige lichtkoepels. 

 

§2 
Om in aanmerking te komen voor de premie moet het pand aan volgende energetische voorwaarden 
voldoen: 

Ramen van leefruimte, slaapkamers, badkamer en keuken moeten voorzien zijn van dubbele 
beglazing. 
Boven de woongedeelten moet dakisolatie voorzien zijn 
Of er is een EPC waarvan de waarde lager is dan onderstaande waarde: 
- 600 kWh/m² voor een open bebouwing 
- 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing 
- 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing 
- 400 kWh/m² voor een appartement 

 
§3 
Komen NIET in aanmerking voor toekenning van de verbeteringspremie: 

onderhoud-, herstelling- en verfraaiingwerken; 
werken aan garages, bijgebouwen en veranda’s. 
Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en 
veranda’s. 

 
TITEL V: PREMIE 
 
Artikel 7 
 
§1 
De basispremie voor de werken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt 50% van de 
kostprijs van de uitgevoerde werken of uitrustingen, BTW niet-inbegrepen, met een maximum van 
€ 5000. 
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Verbeteringspremie voor huurwoningen – GR mei 2021 

§2 
Binnen een periode van 9 jaar, ingaande op de dag van de definitieve toekenning van de premie, kan 
per woning niet meer dan de onder dit reglement voorziene maximumtoelage verkregen worden. 
 
 
Artikel 8 
 
§1 
De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke, de provinciale en enig andere premies aan te 
vragen, waarop hij recht zou hebben in verband met uit te voeren werken aan de onder dit reglement 
bedoelde woning, het bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van de 
beslissingen over de toegekende toelagen.  
 
§2 
De som van de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke en enige andere premies die zouden bekomen 
zijn voor de uitvoering van betoelaagbare werken aan een woning mag niet meer bedragen dan 75% 
van de totale kostprijs, BTW niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie 
evenredig verminderd of niet meer uitbetaald. 
 
 
TITEL VI: PROCEDURE 
 
Artikel 9 
 
§1 
De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken of bij vernieuwbouw 
45 dagen vóór aanvang van de sloop van het oude pand, bij middel van het daartoe beschikbaar 
gesteld formulier, ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. Wanneer de aanvraag voldoende volledig is, wordt er een 
ontvangstbewijs opgemaakt en afgeleverd. De datum op het ontvangstbewijs geldt als 
aanvraagdatum. 
 
§2 
De datum van de facturen van de werken die ingebracht worden voor het verkrijgen van de premie 
mag niet ouder zijn dan 5 jaar na de principiële goedkeuring van de premieaanvraag. 
 
Artikel 10 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, 
zowel voor, tijdens als na de werken, die nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de 
voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke premie. Weigering tot medewerking aan deze 
onderzoeken brengt verval van het recht op de premie mee. 
 
Artikel 11 
 
Het bedrag van de premie wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van kopies van de officiële 
facturen, op naam van de premieaanvrager, van de uitvoerende aannemers en/of van de 
aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren, én op voorlegging van de 
geregistreerde huurovereenkomst. 
 
TITEL VII: STRAFBEPALINGEN 
 
Artikel 12 
 
§1 
Indien aan de bepaling onder art.5, §3, §4 ,§5 en § 6 niet voldaan wordt, is de premie integraal terug 
te betalen door de eigenaar-verhuurder. Tevens wordt er een administratieve kost van € 250 bij 
gerekend. 
 
§2 
Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van 
de eventueel vereiste omgevingsvergunning. 
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Verbeteringspremie voor huurwoningen – GR mei 2021 

OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 13 
 
Alle ten aanzien van de gemeente Ingelmunster aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege 
bij overlijden van de premieaanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning. 
 
Artikel 14 
 
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
Betwistingen moeten binnen een termijn van één maand na kennisgeving (briefdatum definitieve 
toekenning) aan de premieaanvrager en per aangetekend schrijven gericht worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. 
 
Artikel 15 
 
Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen 
zoals aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 23/02/2021, wordt opgeheven 
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Technische nota gemeentelijke verbeteringspremie voor huurwoningen voor de gemeente Ingelmunster
Bijlage bij aanvraagformulier van bovenvermelde premie aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 17 december 2013.

1

GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN
TECHNISCHE NOTA

De werken moeten een geheel van verschillende verbeteringswerken omvatten, die nodig en onontbeerlijk zijn om 
op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te verbeteren 
volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, aangepaste en voldoende ruime 
huisvesting. ( o.a. Vlaamse Codex Wonen)
De hieronder vermelde punten kunnen dienst doen als leidraad en worden tevens gebruikt bij de technische 
controle vóór en na de renovatie, aanpassing en/of uitbreidingswerken. Uitzonderlijke situaties zullen naargelang 
het specifieke geval besproken en opgevolgd worden.

1. ALGEMEEN

1.1 De woning moet voldoen aan de normen van het hedendaags comfort en steeds voorzien zijn van minstens 
het volgende:
- Een woonplaats (met een vloeroppervlakte min. 16m² + 2m² per bijkomende persoon);
- Een keuken al dan niet geïntegreerd in de woonplaats. Indien afzonderlijk moet deze een netto-

vloeroppervlakte hebben van 6m² bij woningen van 1 of 2 slaapkamers en respectievelijk 8 en 10m² bij 
woningen van 3 en 4 slaapkamers;

- Een badkamer;
- Een toilet met waterspoeling bereikbaar via de woning;
- Stromend water en elektriciteit;
- Slaapkamers aangepast aan het voorziene aantal inwoners. Richtlijn i.v.m. de grootte van een 

slaapkamers: de 1ste slaapkamer heeft een min. oppervlakte van 10 m², de 2de slaapkamer heeft een min. 
oppervlakte van 6,5 m². De netto-vloeroppervlakte wordt gemeten in de zone met een plafondhoogte van 
minstens 220 cm. Bijkomende wordt ter plaatse v/h hellende plafond de netto-vloeroppervlakte 
meegerekend met een vrije hoogte groter dan 180 cm;

- Bergingsruimte van minstens 2m² op hetzelfde niveau van de woonentiteit of max. 1 etage hoger of lager 
gelegen en minstens bereikbaar via een vaste trap.

1.2 In iedere leefruimte (badkamer, keuken, slaapkamer en woonruimte, toilet) moet er verluchtingsmogelijkheid 
zijn, via een te openen raam of regelbaar verluchtingsrooster (rechtstreeks uitmondend met de buitenlucht). 
Een deur wordt niet beschouwd als verluchtingsmogelijkheid.

1.3 Ieder lokaal moet voorzien zijn van voldoende natuurlijke verlichting. ( min. 1 m²).
1.4 Bij werkzaamheden die bouwvergunningsplichtig zijn, dient een kopie hiervan toegevoegd te worden aan het 

dossier (samen af te geven met de facturen).
1.5 De vloeren in het woongedeelte mogen niet verzakt liggen.

2 BADKAMER

2.1 Er moet een bad en/of douche (incl. reukafsnijder) aanwezig zijn.
2.2 Er moet een lavabo (incl. reukafsnijder) aanwezig zijn.
2.3 Er moet steeds warm en koud stromend water aanwezig zijn.
2.4 Er mogen geen stopcontacten en/of andere elektrische toestellen of verlichtingspunten aanwezig zijn binnen 

een afstand kleiner dan 0,60 meter, dit horizontaal gemeten vanaf bad- en/of doucherand. Dezelfde 
voorwaarden gelden ook voor de verticale maatvoering binnen die zelfde ruimte tot op een hoogte van 2,25 
meter.

2.5 Er moet een duurzame afwerking voorzien zijn bestaande uit waterbestendige materialen voor de muren bvb. 
faiences t.h.v. het bad, douche en lavabo. 

2.6 De badkamer dient ruim genoeg ( hoogte min. 2,2 m) en vorstvrij te zijn.
2.7 Alle stopcontacten en dergelijke bij een eerste installatie of renovatie moeten aangesloten zijn op een 

verliesstroomschakelaar van 0,03 A (vochtige ruimten).
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3. KEUKEN

3.1 Er moet steeds koud en warm stromend water aanwezig zijn.
3.2 Er moet een gootsteen met reukafsnijder (sifon) aanwezig zijn.
3.3 Er moet een kookgelegenheid zijn en een dampkap met doeltreffende afvoer van de afgezogen lucht.
3.4 De afwerking ter hoogte van vaatbak in de keuken moet bestaan uit een duurzame afwerking, bvb. faiences.
3.5 Bij renovatie moet de keuken ruim genoeg zijn: bij een woning met max. 2 slaapkamers moet de oppervlakte 

minstens 6 m² zijn. Bij woningen met 3 of 4 en meer moeten deze respectievelijk minimum 8 of 10 m²groot 
zijn.

3.6 De toestellen klasse I moeten aangesloten kunnen worden op een netwerk met een goed functionerende 
aarding en bij nieuwere installaties aangesloten zijn op een verliesstroomschakelaar van 0,3A. Het aantal 
stopcontacten in de keuken moet gelijk zijn aan het aantal vaste elektrische toestellen van klasse I 
vermeerderd met twee vrije stopcontacten.

4. SLAAPKAMER:

4.1 Er moet minstens 1 lichtpunt en 1 stopcontact aanwezig zijn.
4.2 De kamer moet voorzien zijn van voldoende natuurlijke verlichting.
4.3 De nuttige ruimte onder het plafond moet minstens 2,2 meter zijn. Bij zolderkamers moet het hoogste 

gedeelte van het plafond op minstens 2,2 meter zitten, de rest mag hellend zijn.
4.4 Slaapkamers die ondergebracht zijn op de zolderverdieping moeten vervaardigd zijn uit metselwerk of door 

een stevige schrijnwerkconstructie die dubbelwandig is en voorzien van isolatie.
4.5 De slaapkamers worden steeds bereikt via een nachthal of zijn door een gang afgescheiden van de rest van de 

zolder.

5. SANITAIR

5.1 Het toilet afzonderlijk geplaatst of opgesteld in de badkamer mag nooit rechtstreeks uitmonden in de keuken, 
woonkamer of slaapkamer.

5.2 Het toilet moet voorzien zijn van waterspoeling.
5.3 Het toilet moet bereikbaar zijn via de woning.

6. BUITEN- en BINNENSCHRIJNWERK

6.1 Indien het schrijnwerk rot is dient het te worden hersteld of vervangen.
6.2 De nuttige doorgangshoogte van de deuren moet minstens 2 meter bedragen.
6.3 Er mag nergens glasbreuk zijn (herstelling glasbreuk komt niet in aanmerking voor de premie).
6.4 Bij het vernieuwen van buitenschrijnwerk met enkele beglazing moet er dubbel isolerende beglazing 

geplaatst worden.
6.5. Het (bij)plaatsen van de nodige borstweringen aan te laag komende ramen.

7. TRAPPEN

7.1 Trappen moeten een aanvaardbare helling hebben en voldoende stevig zijn (geen rotte en/of verweerde 
onderdelen).

7.2 Trappen en/of trapopeningen moeten voorzien zijn van een stevige leuning en/of borstwering (geen 
touwconstructies bevestigd aan muurhaken en/of verticale steunen)

8. DAK- en TIMMERWERKEN

8.1 De hellende daken boven leefruimtes moeten bij vernieuwing voorzien worden van een onderdak.
8.2 De aansluitingen tussen dak en doorboringen (o.a. schouwen, verluchtingskanalen en dakvenster) moeten 

waterdicht afgewerkt zijn.
8.3 De constructie moet voldoen aan de stabiliteitsnormen (geen rotte, aangetaste, niet behandelde of 

doorbuigende delen).
8.4 De draagvloer moet voldoen aan de stabiliteitsnormen en mag niet beschadigd zijn.
8.5 De woning moet steeds voorzien zijn van goten en de nodige afleiders aangesloten op regenwaterput, 

riolering en/of de mogelijkheid hebben om te infiltreren in de grond op een verantwoorde manier.
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9. ELEKTRICITEIT

9.1 Bij aanpassing en/of vernieuwing en/of uitbreiding van elektrische installatie moet de installatie steeds 
gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme (attest bij dossier te voegen).

9.2 Iedere ruimte moet steeds voorzien zijn van minstens 1 stopcontact en 1 lichtpunt.
9.3 Het aantal stopcontacten in de woning, met een goed werkende aarding, moet minstens gelijk zijn aan het 

aantal elektrische toestellen van klasse I (o.a. ijskast, diepvries, wasmachine…) vermeerderd met één 
stopcontact.

9.4 Er mogen nergens loshangende en/of niet geïsoleerde bedradingen voorkomen in de woning.

10 VERWARMINGSINSTALLATIES

10.1 De ruimte waar een open type van verwarmingstoestel staat (bereiding van warm water en/of centrale 
verwarming) moet voorzien zijn van een permanente onder- (en boven)verluchting die rechtstreeks uitmondt 
aan de buitenlucht. De rookgassenafvoer moet voldoen aan de hedendaagse normen (ook de bijverwarming 
zoals open en inbouw haarden of cassettes).

10.2 Aanpassingen aan gas of stookolie-installatie moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme of 
een erkende gehabiliteerde installateur (attest bij dossier voegen).

10.3 De (opgebouwde) gasleidingen moeten geplaatst worden volgens de huidige reglementering. Bij renovatie 
moet er een mogelijkheid gecreëerd worden om de keuken rechtstreeks te verwarmen indien onrechtstreekse 
verwarming niet mogelijk is. (onrechtstreeks is bvb bij open keukens).

11. VOCHTBESTRIJDING

11.1 Er mogen nergens noemenswaardige vochtproblemen aanwezig zijn (opstijgend grondvocht, insijpeling via 
dak enz…).

11.2 De kelder moet volledig droog staan, zelfs na het pas dichten ervan en moet voorzien zijn van een degelijke 
verluchtingsmogelijkheid uitmondend aan de buitenlucht.

12. OPENBAAR LEIDINGWATER

12.1 Openbaar leidingwater mag bij vernieuwing en/of plaatsing van waterleidingen nooit rechtstreeks in 
verbinding staan met andere gewonnen water (bvb. regen en/of putwater).

13. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOLERINGSNET EN RIOLERINGSWERKEN

13.1 Bij het inrichten en/of plaatsen van keuken en/of badkamer en toilet met waterspoeling moeten deze 
aangesloten worden op het openbaar rioleringsstelsel, en moeten voldoen aan de voorschriften van een 
gescheiden rioleringsstelsel (inlichtingen bij de technische dienst van de gemeente). Indien ze niet kunnen 
en/of mogen aangesloten worden op het openbaar rioleringsnet moeten de plaatselijke voorschriften i.v.m. 
gezamenlijke of individuele zuiveringsvoorschriften gerespecteerd worden.

13.2 Bij werkzaamheden die de mogelijkheid creëren om het bestaande rioleringstelsel (gemengd) om te vormen 
naar een gescheiden rioleringsstelsel volgens de geldende wetgeving dient dit uitgevoerd te worden.

13.3 Het aansluiten of heraansluiten op het openbare rioleringsnet is steeds vergunningspichtig (vergunning te 
verkrijgen op de technische dienst van de stad of gemeente.)
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GEMEENTE INGELMUNSTER

GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN AANPASSINGSPREMIE VOOR HET 
LEVENSLANG WONEN IN EEN WONING 
(Aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 19 mei 2020, gewijzigd door de Gemeenteraad in 
zitting van 21 september 2021)

DOEL 
Artikel 1 

Dit reglement wil huishoudens de mogelijkheid bieden om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en 
wil aldus het levenslang wonen stimuleren. Binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijk budget
voorziene krediet wordt een premie toegekend om aanpassingen door te voeren ter bevordering van de 
huidige of toekomstige specifieke leefsituatie. De premie wordt toegekend aan particuliere personen die in 
Ingelmunster wonen, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement. 

DEFINITIES 
Artikel 2: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

Premieaanvrager: de particuliere persoon, als eigenaar-bewoner of als bewoner-niet-eigenaar, die 
minstens 50 jaar oud is, een persoon is met een erkende handicap (ongeacht de leeftijd) of een persoon 
die in aanmerking komt voor zorgwonen.
Persoon met een erkende handicap: de persoon die blijkens een attest afgeleverd door een 
overheidsinstantie, een verminderde zelfredzaamheid heeft overeenstemmend een ongeschiktheid van 
tenminste 9 punten 
Een persoon die in aanmerking komt voor zorgwonen is 65-plus of kan één van de volgende attesten 
voorleggen:
- de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
- de erkenning door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met 

een handicap
- een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming die personen met een 

handicap krijgen op basis van de wet van 27 februari 1987 voor tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap

- een attest, uitgereikt door de algemene directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale 
Zekerheid van sociale en fiscale voordelen

- een bewijs van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 9 punten (Gemeenteraad 19 mei 
2020) als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte

- een attest van een dokter
Woning: het huis, appartement of studio, hoofdzakelijk bestemd voor het huisvesten van één gezin; 
kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit 
reglement. 
Kernwoning: de lokalen met volgende functie behoren tot de kernwoning: leefruimte, keuken, 
hoofdslaapkamer en badkamer
Aanvraagdatum: datum waarop het dossier ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs) 
Inkomen: gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van twee jaar vóór de aanvraagdatum van de 
premieaanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont. Het inkomen van bloed- of 
aanverwanten tot de 2de graad wordt niet in aanmerking genomen, met uitzondering van het inkomen van 
de partner.
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VOORWAARDEN 
Artikel 3 

§1
Voor premieaanvragers die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben, mag het inkomen niet meer zijn 
dan:

42.000 € voor alleenstaanden
60.000 € voor gehuwden of samenwonenden

Voor premieaanvrager(s) ouder dan 65 jaar, personen met een erkende handicap en personen die in 
aanmerking komen voor zorgwonen, is er geen inkomsten vereiste.

§2
Op de aanvraagdatum moet de premieaanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, 
het bewijs leveren dat hij niet meer dan 1 woning in exclusieve volle eigendom of in volle vruchtgebruik bezit.

AANPASSINGSWERKEN 
Artikel 4 

§1
De werken hebben een aanpassing van de woning of deel van de woning i.k.v. zorgwonen op het oog, waarbij 
er naar gestreefd wordt om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren die het levenslang wonen 
mogelijk maken. Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie en kan gespreid worden in tijd. De 
werken moeten uitgevoerd worden conform de bepalingen in de technische nota’s die deel uitmaken van het 
reglement.

§2
Volgende categorieën van aanpassingswerken komen in aanmerking: 

Categorie A: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
O.m. volgende werken komen in aanmerking: 
- Beperken van drempels voor toegang tot de woning (voordeur, achterdeur, …) en in de woning 
- Aanpassingswerken tot het creëren van voldoende grote doorgangen, opstelruimten en/of 

deuropeningen in de kernwoning
- Voorzien van aangepaste verlichting en/of andere maatregelen (vb. ribtegels,..;) voor slechtzienden
Categorie B: Plaatsen van een (trap)lift 
Categorie C: Automatisering 
O.m. volgende werken komen in aanmerking: 
- Automatisering rolluiken 
- Automatische deuropener(s) 
- Automatisering garagepoorten
Automatisering garagepoorten komt niet in aanmerking voor betoelaging, behalve voor personen met een 
erkende handicap en premieaanvragers vanaf 65 jaar.
Categorie D: Aanpassing van de badkamer 
O.m. volgende werken komen in aanmerking:
- Aanpassen of inrichten badkamer
- Vervangen bad door douche met een opstand van maximum 10 cm en met aangepaste toebehoren 

(glijstang, zitje met handgrepen aan beide zijden, …) 
- Voorzien van een douche met een opstand van maximum 10 cm en met aangepaste toebehoren 

(glijstang, zitje met handgrepen aan beide zijden, …) 
- Aanpassen vloerbekleding (voorzien van slipvrij materiaal) 
- Voorzien van de nodige (bijkomende) handgrepen en steunen 
- Voorzien van vrije ruimte onder lavabo
- Aanpassen schakelaars en stopcontacten 
- Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 
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Categorie E: Aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken 
O.m. volgende werken komen in aanmerking: 
- Aanpassen vloerbekleding slaapkamer, leefruimte en/of keuken 
- Aanpassen of inrichten van een slaapkamer
- Aanpassen keuken zodat die voldoende ruim, veilig en comfortabel is 
- Aanpassen schakelaars en stopcontacten 
- Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 
Facultatieve categorie F: Aanpassing toilet 
O.m. volgende werken komen in aanmerking: 
- Voorzien van een toilet aangepast aan de noden van de gebruiker
- Voorzien van de nodige handgrepen en steunen (langs beide zijden)
- Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden

§3
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de in aanmerking komende werken, op basis van 
het advies van de technisch adviseur, en kan zo nodig bijkomende werken opleggen teneinde het levenslang 
wonen mogelijk te maken. 

§4
Het geheel van de uit te voeren werken die voor betoelaging in aanmerking komen, moet tenminste: 

1.000 € bedragen (BTW niet inbegrepen) voor de categorieën A, B, D en E per categorie 
250 € bedragen (BTW niet inbegrepen) voor categorie C en voor de facultatieve categorie F 

§5
Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van de 
eventueel vereiste omgevingsvergunning. 

PREMIE 
Artikel 5 

§1
De basispremie voor de aanpassingspremie aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt :

25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet 
inbegrepen), met een maximum van 500 € per categorie voor 50 – 64 jarigen.
25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet 
inbegrepen), met een maximum van 750 € per categorie voor 65 – 74 jarigen.
25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet 
inbegrepen), met een maximum van 1000 € per categorie voor  wie minimum 75 jaar is, personen met 
een erkende handicap en personen die in aanmerking komen voor zorgwonen.

De leeftijd van de premieaanvrager op de aanvraagdatum is bepalend voor de onderverdeling in de hierboven 
vermelde leeftijdscategorieën.

§2
De premie voor de facultatieve categorie F bedraagt 125 € 

Artikel 6 

§1
De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke en enige andere premies aan te vragen, waarop hij 
recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde woning, het 
bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van de beslissingen over de toegekende 
toelagen. Deze verbintenis geldt afzonderlijk per categorie op datum van het indienen van de facturen met 
oog op de definitieve toekenning van de premie. 
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§2
De som van de gewestelijke en enige andere premies die zouden bekomen zijn voor de uitvoering van 
betoelaagbare werken aan een woning mag per categorie niet meer bedragen dan 75% van de totale 
kostprijs, BTW niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie evenredig verminderd 
of niet meer uitbetaald. 

PROCEDURE
Artikel 7

§1
De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken, bij middel van het daartoe 
beschikbaar gesteld formulier, tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij Gemeentebestuur Ingelmunster,
t.a.v. Woondienst, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. De datum op het ontvangstbewijs geldt als 
aanvraagdatum. 

§2
Indien blijkt dat de installatie van een traplift (categorie B) dringend noodzakelijk is kan er een uitzondering 
voorzien worden op artikel 8 §1 van het reglement. De premieaanvraag dient dan uiterlijk 3 maanden na 
factuurdatum ingediend te worden. 

§3
De datum van de facturen van alle in aanmerking komende categorieën onder deze premieaanvraag mag niet 
ouder zijn dan 5 jaar na aanvraagdatum premie.

Artikel 8

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, die 
nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de 
gemeentelijke premie(s). Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken brengt verval van het recht op de 
premie mee. 

Artikel 9

Het bedrag van de premie wordt per categorie vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van kopies van de
officiële facturen, op naam van de premie aanvrager, van de uitvoerende aannemers en/of van de 
aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren. 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 10

§ 1
Bij onteigening of volledige vernieling van de woning vervallen van rechtswege alle door de gemeente 
Ingelmunster aangegane verbintenissen met betrekking tot de nog uit te voeren werken.

§ 2
Bij overlijden van de premie-aanvrager kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen dat alle 
door de gemeente Ingelmunster aangegane verbintenissen met betrekking tot de nog uit te voeren werken 
vervallen. Bij deze beslissing betrekt het College van Burgemeester en Schepenen de gezinssituatie.

Artikel 11

Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het College van 
Burgemeester en Schepenen. Betwistingen moeten binnen een termijn van één maand na kennisgeving aan 
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de premieaanvrager en per aangetekende brief gericht worden aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Gemeentehuis, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster.

Artikel 12

De premie levenslang wonen kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke premies, voor zover 
voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel 
uitgesloten. 

Artikel 13

Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 21 september 2021.
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Gemeentebestuur Ingelmunster  
Oostrozebekestraat 4 - 8770 Ingelmunster  
Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 
 
 
 

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings – en 
energiebesparende premie voor woningen 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 september 2021. 

 
TITEL I: DOEL  
 
Artikel 1  
 
Om het bestaande woningenbestand in de gemeente Ingelmunster te verbeteren, wordt binnen de 
perken van het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet een premie toegekend aan 
de particuliere personen die op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster overgaan tot 
verbeteringswerken of het energiezuiniger maken van een bestaande woning met bouwdatum ouder 
dan 30 jaar en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement.  
Indien het een woning betreft die gesloopt wordt, kan de premie verkregen worden voor zover er een 
nieuwe woning gebouwd wordt en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig 
reglement. De bouw van de nieuwe woning wordt in dit geval gelijkgesteld met renovatie van een 
bestaande woning (vernieuwbouw).  
 
 
TITEL II: DEFINITIES  
 
Artikel 2  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 
Eigenaar-bewoner: de particuliere persoon of personen, eigenaar en/of mede-eigenaar(s) of de 
vruchtgebruiker, die de woning zelf betrekt of betrekken, of samen zullen betrekken na de voltooiing 
van de verbeteringswerken.  
Premieaanvrager: de eigenaar-bewoner 
Woning: het huis, appartement of studio, hoofdzakelijk bestemd voor het huisvesten van één gezin.  
Kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van 
dit reglement.  
Aanvraagdatum: datum waarop het dossier ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs).  
 
 
TITEL III: VOORWAARDEN  
 
Artikel 3  
 
De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner. 
 
Artikel 4  
 
§1  
Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar 
vóór aanvraagdatum van de premieaanvrager en de persoon met wie de premieaanvrager wettelijk of 
feitelijk samenwoont. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar wordt niet in 
aanmerking genomen. Het inkomen van personen die wettelijk of feitelijk samenwonen mag niet 
hoger zijn dan 60.000 €. Het inkomen van alleenstaanden mag niet hoger zijn dan 42.000 €.  
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§2  
De premieaanvrager bewijst op aanvraagdatum niet meer dan één woning in exclusieve volle 
eigendom of in niet-gedeeld vruchtgebruik bezitten. Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere 
woningen om te bouwen tot een enkele ééngezinswoning, worden deze twee woningen beschouwd als 
één eigendom.  
De eigendommen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar worden niet in aanmerking genomen. 
 
§3  
Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer dan 1 000 euro bedragen. 
Voor werken die bedoeld zijn om twee kleinere woningen om te bouwen tot één enkele 
ééngezinswoning, mag de optelsom van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van beide 
woningen niet meer dan 1 000 euro bedragen.  
 
Artikel 5 
 
De premieaanvrager moet de verbintenis aangaan de woning niet te verkopen binnen een periode van 
5 jaar, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de laatste premie. 
 
Artikel 6  
 
§1  
De werken hebben een integrale verbetering van de woning op het oog, die nodig en onontbeerlijk zijn 
om op doelmatige en grondige wijze de woonkwaliteit van de bestaande woning aan te passen en te 
verbeteren volgens de vereisten die op het huidig ogenblik gesteld worden aan een gezonde, 
aangepaste en voldoende ruime en energiezuinige  huisvesting. Uitvoering van de werken is mogelijk 
per categorie. 
 
§2  
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt soeverein over de in aanmerking komende 
werken. 
 
Volgende categorieën van verbeteringswerken komen in aanmerking: 
Categorie A: dakwerken 
Categorie B: schrijnwerk  / vervangen van enkele beglazing naar superisolerende beglazing 
Categorie C: vochtbestrijding 
Categorie D:  sanitaire werken 
Categorie E:  elektriciteit 
Categorie F: vervangen CO2-onveilige toestellen / 1ste installatie cv / vervangen bestaande 
verwarmingsketel door een energiezuinige verwarmingsketel (HR+, HR Top; Optimaz of Optimaz Elite 
label). 
Categorie G: vervangen van een keuken die niet voldoet aan de hedendaagse normen (oppervlakte, 
warm water, stopcontacten met aarding, …) 
Categorie H: uitbreiden / herindelen van te kleine woning 
 
§3  
Met het oog op een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden kan het college van 
burgemeester en schepenen een volgorde opleggen van de uitvoering van de in aanmerking komende 
categorieën. 
 
 
 
§4 
Het college van burgemeester en schepenen kan voor de uitvoering van de werken binnen een 
bepaalde categorie werken opleggen, in het bijzonder met het oog op het verzekeren van de veiligheid 
in de woning of het wegwerken van onveilige situaties. 
 
§5  
Komen niet in aanmerking voor toekenning van de verbeteringspremie: onderhouds-, herstellings- en 
verfraaiingswerken, werken aan garages, afhankelijkheden, bijgebouwen en veranda’s, werken ten 
gevolge van schade gedekt door een verzekeringspolis.  
 
Artikel 7  
 
Het geheel van de uit te voeren werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, moet per 
categorie ten minste 1 000 euro bedragen, BTW niet inbegrepen. 
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Artikel 8  
 
Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van 
de eventueel vereiste omgevingsvergunning. 
 
 
TITEL IV: PREMIE  
 
Artikel 9  
 
§1  
De basispremie voor de werken aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt per categorie  
25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken of materialen, BTW niet-inbegrepen, met een 
maximum van 500 euro. 
Indien de werken in categorie F louter een vervanging betreffen van een bestaande verwarmingsketel 
door een energiezuinige ketel bedraagt de premie 25 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken 
of materialen, BTW niet begrepen, met een maximum van 250 euro. 
 
§2 
De premie van de laatst uitgevoerde categorie van alle in aanmerking komende categorieën A t.e.m. 
H, vermeld in de principiële toekenning, wordt verhoogd met 20% van de totaal toegekende premie 
voor alle uitgevoerde categorieën samen, met een minimum van 200 €. 
Om deze verhoogde premie te kunnen bekomen dient de elektrische installatie van de volledige 
woning te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme. 

 

§3  
Binnen een periode van 9 jaar, ingaande op de dag van de eerste aanvraag, kan per woning niet meer 
dan de onder dit reglement voorziene maximumtoelage verkregen worden.  
 
Artikel 10 
 
In geval van verkoop van de woning binnen een periode van 5 jaar na datum van de definitieve 
toekenning van de laatst toegekende premie, is de volledige premie terug te betalen door de 
premieaanvrager. Bovendien wordt een schadevergoeding van toepassing ten belope van het bedrag 
van de premie bij verkoop tijdens het eerste jaar na toekenning, en ten belope van 50% van het 
bedrag van de premie bij verkoop tijdens het tweede jaar na toekenning. 
 
Artikel 11  
 
§1  
De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke, provinciale en enige andere premies aan te 
vragen, waarop hij recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit 
reglement bedoelde woning, het bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van 
de beslissingen over de toegekende toelagen.  
 
§2  
De som van de gewestelijke, provinciale en enige andere premies die zouden bekomen zijn voor de 
uitvoering van betoelaagbare werken aan de premiewoning mag niet meer bedragen dan 75% van de 
totale kostprijs, BTW niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie 
verminderd of niet meer uitbetaald.  
Indien na mededeling van het bedrag van de toekenning van de gewestelijke, provinciale of enige 
andere premies zou blijken dat door het reeds uitbetaalde deel van de gemeentelijke premie de totale 
som van de toegekende premies meer dan 75% van de kostprijs (BTW niet inbegrepen) bedraagt, zal 
het College van Burgemeester en Schepenen het reeds uitbetaalde deel van het premiebedrag 
terugvorderen.  
 
TITEL V: PROCEDURE  
 
Artikel 12  
 
§1 
De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken of bij vernieuwbouw 
45 dagen vóór de sloop van het oude pand, bij middel van het daartoe beschikbaar gesteld formulier, 
tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de het College van Burgemeester en Schepenen, 
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Oostrozebekestraat 4 te 8770 Ingelmunster. De datum op het ontvangstbewijs geldt als 
aanvraagdatum.  
 
§2  
Categorie F 
Indien blijkt dat het onmiddellijk vervangen van een CV ketel (niet behorende tot de groep HR+, HR 
Top, Optimaz of Optimaz Elite label) of een CO onveilig toestel dringend noodzakelijk is kan er een 
uitzondering voorzien worden op punt V procedure art. 12 § 1 van het reglement. De premieaanvraag 
dient uiterlijk 3 maanden na factuurdatum ingediend te worden. De aannemer moet een verklaring op 
eer invullen met een verklaring van noodzakelijkheid en type bestaand en nieuw toestel. Na ontvangst 
van de nodige documenten zal het college van burgemeester en schepenen oordelen of deze werken 
voor categorie F in aanmerking komen voor de premie. 
 
§3 
De datum van de facturen van alle in aanmerking komende categorieën mag niet ouder zijn dan 8 jaar 
na de principiële toekenning van de eerste categorie. 
 
Artikel 13  
 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, die 
nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de 
gemeentelijke premie. Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken brengt verval van het recht 
op de premie mee.  
 
Artikel 14  
 
Het bedrag van de premie wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en 
uitbetaald op voorlegging van kopies van de officieel genummerde facturen, op naam van de 
premieaanvrager van de uitvoerende aannemers en/of van de aankoopfacturen van de aanvragers die 
de werken zelf uitvoeren.  
 
 
TITEL VI: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  
 
Artikel 15  
 
Alle ten aanzien van de gemeente Ingelmunster aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege 
bij overlijden van de premieaanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning.  
 
Artikel 16  
 
Bij betwisting over de in artikel 5, 10 en 12 § 2 genomen beslissing kan door de premieaanvrager een 
verzoek tot heroverweging worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.  
 
Artikel 17 
 
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 21 september 2021 en vervangt het reglement tot 
toekenning van een verbeteringspremie voor woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 
juni 2019 
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  GEMEENTE INGELMUNSTER 
Gemeentelijk reglement tot  

toekenning van een verbeteringspremie voor woningen  
TECHNISCHE NOTA 

 
 
Categorie A: Dakwerken.  
 
Komen in aanmerking: 
- Het vervangen van slechte onderdelen, verstevigen of behandelen van de aangetaste 

dakconstructie.  
- Het plaatsen van onderdak indien er nog geen aanwezig is.  
- Verweerde dakbedekking : Indien meer dan 60 % van de dakbedekking verweerd is (bedekking met 

barsten , breuken en afschilfering).  
- Het herstellen van platte daken en/of aanpassen naar hellend dak indien in de woning duidelijke 

vochtschade zichtbaar is ten gevolge van lekkage(s) van het dak.  
 

Komen niet in aanmerking: 
- Het vernieuwen van dakdekking indien er geen zichtbare gebreken of lekkages zijn.  
- Het verwijderen van mossen  
 
Categorie B: Schrijnwerken.  
 
Komen in aanmerking: 
- Buitenschrijnwerk.  
- Het vervangen van rotte ramen.  
- Ramen met volledig afgezakte vleugels en losgekomen verbindingen.  
- Indien het sluitwerk stuk of sterk verouderd is  
- Verantwoord vergroten van te kleine ramen en deuren.  
- Het vervangen van enkele beglazing naar superisolerende beglazing.  
- Het plaatsen van een stevig schrijnwerkconstructie voorzien van isolatie, voor het creëren van een 

gang of sas.  
- Het vervangen van onveilige trappen.  
- Het plaatsen van trapleuningen.  
- Het bekleden van de dakconstructie voor het maken van slaapkamers.  
 
Komen niet in aanmerking  
- Plaatselijk beperkte houtrot aan buitenschrijnwerk.  
- Het vervangen van ramen om esthetische en onderhoudsvriendelijke redenen.  
- Glasbreuk.  
- Vliegenramen.  
- Garagepoorten.  
 
Categorie C: Vochtbestrijding.  
 
Komen in aanmerking:  
- Het bestrijden van opstijgend grondvocht door injecteren onder druk, onderkappen of onderzagen.  
- Regendoorslag bij muren zonder spouw. 
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- Het dichten van de kelder.  
- Insijpeling ter plaatse van aansluiting van de dakbedekking tegen hoger opgetrokken 

gemeenschappelijke muren en/of rookkanalen.  
- Het herstellen van structurele barsten in gevelvlakken bij muren zonder spouw.  
 
Komen niet in aanmerking: 
- Vochtproblemen ten gevolge van lekkende waterleidingsbuizen.  
 
Categorie D: Sanitaire werken.  
 
Komen in aanmerking: 
- Het aansluiten op het openbaar rioleringsnet.  
- Het aanpassen van de riolering volgens het gescheiden rioleringsstelsel bij het plaatsen van een 

toilet met waterspoeling, badkamer en/of keuken.  
- Het binnenbrengen van een toilet met waterspoeling.  
- Het installeren van een badkamer indien er geen aanwezig is, of indien de bestaande badkamer niet 

voldoet aan de hedendaagse eisen en normen van comfort.  
 
Komen niet in aanmerking: 
- Het vernieuwen van een reeds bestaande badkamer, dit om louter esthetische redenen.  
 
Categorie E: Elektriciteit.  
 
Komen in aanmerking: 
- Het vervangen van sterk verouderde elektrische leidingen en installatie.  
- Het voorzien van stopcontacten met aarding voor de aansluiting van elektrische toestellen klasse I  

(bv. frigo, diepvries,….).  
- Het uitbreiden van de elektrische installatie indien men de woning moet uitbreiden. (1ste installatie 

badkamer, 1ste installatie keuken of inrichten slaapkamers zolder.)  
 
Komen niet in aanmerking: 
- Het vervangen van stopcontacten en lichtschakelaars om esthetische redenen.  
- Luxe armaturen.  
 
Categorie F:  1.Vervangen van ALLE CO-onveilige toestellen , 1ste installatie CV, vervangen 

bestaande verwarmingsketel door een energiezuinige verwarmingsketel  
 
1.  Co onveilige toestellen.  
 
Komen in aanmerking: 

- Het vervangen van een gasgeiser van het open type.  
- Het vervangen van alle kachels van het open type.  
- Aanpassingswerken om de bijverwarming CO-veilig te maken (geen vervanging) 

 
Komen niet in aanmerking: 

- Vervangen van Co-gevaarlijke verwarmingstoestellen die dienen als bijvervarming indien er 
lokaal reeds een hoofdverwarming is (bv CV) 

 
Opmerking:  
Bij gasinstallaties moet de gasinstallatie gekeurd worden door een erkend keuringorganisme of een 
erkende gehabiliteerde installateur (attest bij dossier voegen).  
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2.  1ste installatie van CV  
 
Komen in aanmerking:  

- Indien er in de woning geen enkel vast verwarmingstoestel aanwezig is.  
- Indien de verwarmingstoestel(len) kachel(s) zijn van het open type.  

 
Komen niet in aanmerking:  

- Het omschakelen van bestaande (centrale) verwarming naar een andere brandstof. vb. van 
elektrische verwarming naar aardgas, van stookolie naar aardgas.  

- Het vervangen van verouderde CO veilige en energiezuinige (behorende tot de groep HR+, HR 
Top, Optimaz of Optimaz Elite label) toestellen of installatie.  
 

Opmerking:  
Bij gasinstallaties moet de gasinstallatie gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme of een 
erkende gehabiliteerde installateur (attest bij dossier voegen).  
Bij elektrische installaties moet er minstens een verklaring opgemaakt worden door de installateur dat 
de nieuwe installatie voldoet aan de huidige normen of gekeurd worden door een erkend 
keuringsorganisme.  
 
3. Vervangen bestaande verwarmingsketel door een energiezuinige verwarmingsketel  
 
Komen in aanmerking:  

- Enkel energiezuinige verwarmingsketels met een HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite label 
komen in aanmerking voor de verbeteringspremie.  

 
Categorie G: keuken.  
 
Komt in aanmerking  
Indien de bestaande keuken kan beschouwd worden als onbestaande, dit doordat deze niet voldoet aan 
de huidige normen. -Keuken voorzien van warm en koud stromend water  

Komt niet in aanmerking  
- Het vervangen van reeds bestaande ingerichte keuken, dit om louter esthetische redenen. 
- Reeds verwijderde keukenmeubels en toestellen.  

 
Categorie H: uitbreiden/herindelen van te kleine woningen/leefruimtes.  
 
Komen in aanmerking  

- Het samen voegen van 2 te kleine woningen (lettende op de oppervlakte maten van de 
stedenbouwkundige verordening) tot 1 volwaardige.  

- Het herindelen/uitbreiden van leefruimtes die niet voldoen aan de minimum oppervlaktenormen 
volgens de Vlaamse wooncode 2008 en de rationele bezetting.  

 
Komen niet in aanmerking  

- Het samenvoegen van 2 voldoende grote woningen 
- Het herindelen van leefruimtes om esthetische redenen. 
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Blad 1 van 7

AKTE AANKOOP ONROEREND GOED
Op tweeduizend éénentwintig,
is voor mij, Ward SCHOENMAEKERS, Vlaams commissaris bij de 
afdeling Vastgoedtransacties, verschenen :
De besloten vennootschap "KASTEEL INGELMUNSTER", met 
maatschappelijke zetel te 8770 Ingelmunster, Stationsstraat 3, 
BE0429.981.697, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijkens akte 
verleden vóór notaris Guido Sabbe te Izegem op twaalf december
negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van één januari negentienhonderd zevenentachtig
onder nummer 870101-208.
Waarvan de rechtsvorm gewijzigd werd in huidige rechtsvorm en
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte 
verleden vóór notaris Bernard Loontjens te Izegem op achttien februari
tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen tot het  Belgisch 
Staatsblad van twaalf april tweeduizend zestien onder nummer 
16050886.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door :
De heer VANHONSEBROUCK Marc Joseph (nationaal nummer :
33.08.30-055.85, identiteitskaartnummer : 592-8673109-32), geboren te
Ingelmunster op dertig augustus negentienhonderd drieëndertig,
wonende te 8870 Izegem, Kasteelwijk 5;
in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder als dusdanig benoemd
bij voormelde akte verleden vóór notaris Bernard Loontjens te Izegem
op achttien februari tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen tot 
het  Belgisch Staatsblad van twaalf april tweeduizend zestien onder 
nummer 16050886.
Hierna verder genoemd "de overdrager".
De gemeente INGELMUNSTER, met administratieve zetel te 8770
Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, ondernemingsnummer 
0207.485.473.
Alhier vertegenwoordigd door voornoemde Vlaamse commissaris
krachtens :
a. Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 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;
b. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 
houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 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;

Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 12105-001
Repertoriumnr.:
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c. 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.
Hier optredende ter uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van #
waarvan een eensluidend uittreksel hieraan gehecht zal blijven, en die 
de ondergetekende Vlaamse commissaris bevestigen dat dit besluit 
uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waarbinnen het 
door de toezichthoudende overheden kan worden vernietigd.
Hierna verder genoemd "de verkrijger".

VERKOOP
De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen, tegen 
de hierna vermelde voorwaarden, aan de verkrijger die aanvaardt :

AANDUIDING VAN HET GOED
1. Geografische en kadastrale beschrijving
GEMEENTE INGELMUNSTER 
1) Een magazijn met aanhorigheden op en met grond, gelegen 
Oostrozebekestraat 36+, gekadastreerd sectie B nummer 863/C/3 
P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijftien are 
zesentachtig centiare (15a 86ca) en volgens meting van vijftien are 
éénentachtig centiare (15a 81ca);
2) Een oppervlakte van acht are zestien centiare (8a 16ca) grond,
gelegen Oostrozebekestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd 
als hooiland, sectie B nummer 863/X/2 P0000, met een totale 
oppervlakte volgens kadaster van één hectare eenentwintig are 
zesentachtig centiare (1ha 21a 86ca), met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer 863/D/3 P000.
Hierna genoemd “het goed”.
Plan
Het goed sub 2) staat afgebeeld als lot nummer 1 op het opmetingsplan 
met referentie A1, opgemaakt op zes januari tweeduizend twintig door 
Ruben Carlier, landmeter-expert namens landmeterkantoor Carlier 
BVBA te Ingelmunster; 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 36007-10758. 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 bij akte verleden vóór notaris 
Guido Sabbe te Izegem, met tussenkomst van notarissen Jean Jacobs
te Brussel en Carlos Vleugels te Ingelmunster, op drieëntwintig
december negentienhonderd zesentachtig, gevolgd door een
verbeterende akte verleden vóór notaris Guido Sabbe, voormeld, op
zes februari negentienhonderd zevenentachtig, overgeschreven op het 
bevoegde hypotheekkantoor respectievelijk op éénentwintig januari
negentienhonderd zevenentachtig, boek 3166, nummer 9, en op
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vierentwintig februari negentienhonderd zevenentachtig, boek 3182,
nummer 27.
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte.

DOEL VAN DE AANKOOP
De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het
bijzonder met het oog op de realisatie van het Cultuurhuis.

VOORWAARDEN
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden :
1. Hypothecaire toestand
Het goed wordt overgedragen voor vrij, zuiver en niet bezwaard met 
enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of bezwarende overschrijvingen 
en andere bezwarende kantmeldingen.
Pandwet
Na ingelicht te zijn geweest door de instrumenterende ambtenaar over
de Pandwet van 11 juli 2013, verklaart de overdrager dat :
- er zich in of op het verkochte goed geen roerende goederen bevinden 
die deel uitmaken van deze verkoop en die belast zijn met een 
pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud;
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het verkochte goed, 
die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud.
2. Gebreken - Oppervlakte
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding of 
vermindering van de hierna vastgestelde prijs, 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. 
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 hun 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. 
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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.
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, 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. Boven- en ondergrondse leidingen
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende
nutsmaatschappijen op het overgedragen 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 
verkoop 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.
De instrumenterende ambtenaar wijst de verkrijger erop dat bij 
eventueel uit te voeren werken hij de website https://klim-cicc.be/login
kan consulteren met betrekking tot de ligging van bepaalde boven- en
ondergrondse leidingen.
5. 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. 
6. Stedenbouw - Ruimtelijke Ordening
Uit a) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster op negentien januari tweeduizend éénentwintig, die de 
verkrijger erkent voorafgaandelijk deze te hebben ontvangen, b) de 
verklaringen van de overdrager c) het hypothecair getuigschrift en d) de 
raadpleging van het e-voorkooploket, blijkt het volgende: 
1) Het goed is gelegen in het gewestplan ‘Roeselare - Tielt’,
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeventien december
negentienhonderd negenenzeventig, met als bestemming ‘parkgebied’
en ‘woongebied’.
Het goed is opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare’, goedgekeurd bij
Besluit van de Vlaamse Regering van éénentwintig november 
tweeduizend en acht.
Het goed is, volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rup
Ontmoetingscentrum’, definitief vastgesteld op twintig december
tweeduizend zestien, gelegen in ‘art. 3 zone voor
gemeenteschapsvoorzieningen’.
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2) Voor het goed werd een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt
op tweeëntwintig juni negentienhonderd negentig met nummer
36007/3369/B/1989/147.
3) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een maatregel als vermeld 
in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse codex Ruimtelijke 
Ordening, en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke 
maatregel hangende is.
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 en 
volgende 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 omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden of 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 niet 
valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp 
uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing. 
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. 
Splitsing - Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening heeft ondergetekende instrumenterende ambtenaar bij 
aangetekend schrijven van vijftien maart tweeduizend éénentwintig het 
plan van verdeling betreffende het voorschreven goed evenals een 
attest met de aard van de akte en de bestemming van de kavels 
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente Ingelmunster.
De gemeente Ingelmunster heeft geen opmerkingen meegedeeld.
Voor de verdeling van voormeld goed werd geen verkavelings- of 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Bijgevolg kan geen 
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zekerheid worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het goed te 
bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen 
die voor bewoning kan worden gebruikt.
7. 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 hij terzake geen 
bericht heeft ontvangen.

- niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris en hij terzake
geen bericht heeft ontvangen ter uitzondering van hetgeen hierna 
vermeld :
1. Het bij deze voorschreven goed staat vermeld in een vastgestelde 
inventaris, zijnde de inventaris van het bouwkundig erfgoed, op
grond van Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams 
Instituut voor Onroerend Erfgoed van veertien september 
tweeduizend en negen, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van vijf oktober tweeduizend en tien, onder nummer 
2010/205030.
2. Het voorschreven goed is bijgevolg onderworpen aan alle 
voorschriften en verplichtingen opgelegd door of krachtens het 
decreet van 12 juli 2013 betreffende het Onroerend Erfgoed meer 
bepaald hoofdstuk 4 en erbij horende wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten.
3. De verkrijger verklaart alle verplichtingen die op heden verbonden 
zijn aan het bijzonder statuut van een goed ingeschreven $op de
vastgestelde inventaris wel te kennen aan de hand van de door hem 
ingewonnen informatie en aan de hand van de toelichtingen die hem 
door de instrumenterende ambtenaar werden verstrekt. 
Hij verklaart het voorschreven goed te aanvaarden met alle eraan 
verbonden lasten en erfdienstbaarheden als gevolg van voormelde 
opname in de vastgestelde inventaris.

8. Bodemdecreet
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van negentien januari 
tweeduizend éénentwintig van de gemeente Ingelmunster blijkt dat 
zover bekend:
- er met betrekking tot het goed geen omgevingsvergunningen voor 
milieu inrichtingen of activiteiten noch milieuvergunningen afgeleverd 
werden en geen omgevingsmeldingen voor milieu inrichtingen of
activiteiten noch milieumeldingen ontvangen werden behoudens:
ARAB-vergunning 36007/147/1/A/1
Omschrijving : BROUWERIJ
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 1973-04-12
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Melding verandering v/d exploitatie klasse 1 (Provincie) 
36007/147/1/E/10
Omschrijving : brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2005-04-14
Melding verandering v/d exploitatie klasse 1 (Provincie) 
36007/147/1/E/11
Omschrijving : brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2006-04-13
Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie). 36007/147/1/E/12
Omschrijving : uitbreiden, wijzigen en toevoegen aan een brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2007-01-25
Beroep tegen nieuwe exploitatie klasse 1 (Vl. Gewest).
36007/147/1/E/12/B
Omschrijving : uitbreiden, wijzigen en toevoegen aan een brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2007-07-27
Wijzigen en/of aanvullen exploitatievoorwaarden (Kl 1 Prov)
36007/147/1/E/13
Omschrijving : wijzigen voorwaarden laden en lossen
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2008-02-21
Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie). 36007/147/1/E/2
Omschrijving : BROUWERIJ
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 1994-11-17
Beroep tegen nieuwe exploitatie klasse 1 (Vl. Gewest).
36007/147/1/E/2/B
Omschrijving : BROUWERIJ
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 1995-05-22
Melding verandering v/d exploitatie klasse 1 (Provincie)
36007/147/1/E/3
Omschrijving : BROUWERIJ
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing op 1995-03-23
Melding verandering v/d exploitatie klasse 1 (Provincie)
36007/147/1/E/4
Omschrijving : BROUWERIJ
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 1995-03-30
Melding verandering v/d exploitatie klasse 1 (Provincie)
36007/147/1/E/5
Omschrijving : BROUWERIJ
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 1996-11-14
Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie). 36007/147/1/E/6
Omschrijving : BROUWERIJ
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Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2001-03-15
Beroep tegen nieuwe exploitatie klasse 1 (Vl. Gewest).
36007/147/1/E/6/B
Omschrijving : brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2001-08-23
Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie). 36007/147/1/E/7
Omschrijving : verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een 
brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2002-10-24
Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie). 36007/147/1/E/8
Omschrijving : uitbreiden en wijzigen van een brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2004-04-01
Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie). 36007/147/1/E/9
Omschrijving : verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen 
aan brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2004-07-15
Beroep tegen nieuwe exploitatie klasse 1 (Vl. Gewest). 
36007/147/1/E/9/B
Omschrijving : verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen 
aan brouwerij
Aanvrager : BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Beslissing : op 2004-12-15
Aanvraag nieuwe vergunning klasse 1 (Provincie). 36007/147/2/E/2
Omschrijving : verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen brouwerij
Aanvrager : Brouwerij van Honsebrouck
Beslissing : op 2009-06-25
Wijzigen en/of aanvullen exploitaitievoorwaarden (Kl 1 Prov) 
36007/147/2/E/4
Omschrijving : brouwerij
Aanvrager : Brouwerij Van Honsebrouck
Beslissing : op 2011-10-27;
- er op het goed geen overtredingen op milieuvergunning-
reglementeringen werden vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde
inrichtingen;
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemver-
ontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO en 
bijlage 1 van Vlarem II (kolom 8)).
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger vóór het verlijden van deze 
authentieke akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van de 
bodemattesten afgeleverd door de OVAM overeenkomstig artikel 101 
van genoemd Decreet, en dat hij in het bezit werd gesteld van bedoelde 
attesten.
3) De inhoud van de bodemattesten, die door de OVAM werden 
afgeleverd op achttien januari tweeduizend éénentwintig, luidt telkens
als volgt :
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“Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1. INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
Volgens gemeentelijke informatie waren tot 08.12.2017 geen risico-
inrichtingen aanwezig op deze grond. De OVAM heeft sindsdien geen
aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2. UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere
maatregelen worden uitgevoerd.
2.2.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd
worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op
het beschrijvend bodemonderzoek van 18.09.2012 en op de hierin
opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De
bodemverontreiniging , aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot
stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar
of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand
kwam. U vindt meer informatie op www.ovam;be/verspreidingsperceel.
2.3. DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT
2.3.1 Gemengd overwegend historische verontreiniging
DATUM : 18.09.2012
TYPE : Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL : Gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek Vlabotex,
Oostrozebekestraat 38 te 8770 Ingelmunster
AUTEUR : Antea Belgium NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
Via schrijven van 8 maart 2021 werd bovenstaande informatie door
OVAM verduidelijkt:
Volgens de informatie waar de OVAM over beschikt wordt deze grond 
niet beschouwd als een zogenaamde risicogrond. 
Bijgevolg is overeenkomstig de bepalingen van het Bodemdecreet een 
overdracht van de betrokken grond mogelijk en dit ongeacht de (in dit 
geval minder gunstige) inhoud van het bodemattest. 
Uiteraard dient de verwerver in het kader van de overdracht wel grondig 
ingelicht te worden van de inhoud van dit bodemattest
Op de grond is er inderdaad een bodemverontreiniging aanwezig. Deze 
bodemverontreiniging is evenwel niet op deze grond tot stand 
gekomen. 
De verdere verplichtingen voor deze bodemverontreiniging rusten dan 
ook bij de saneringsplichtige voor de grond waar de 
bodemverontreiniging tot stand gekomen is. 
Concreet zal de bodemsanering uitgevoerd worden door VLABOTEX, 
de bodemsaneringsorganisatie voor de droogkuissector in Vlaanderen. 
Deze bodemsanering zal gecombineerd worden met de herontwikkeling 
door de gemeente.”
4) 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.
5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed 
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan 
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geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn. 
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt gewezen op het feit dat de voorliggende bodemattesten 
geen enkele garantie inhouden met betrekking tot het al dan niet zuiver 
zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet 
onverminderd van toepassing blijven.
9. 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 onderworpen is aan het recht van 
voorkoop in het kader van De Vlaamse Waterweg NV, geregeld in het 
Decreet van 2 april 2004 (BS 26/05/2004: art. 10 t.e.m. art.16), en zoals 
gewijzigd bij decreet van 23 december 2016 (BS 31/01/2017).
Op acht maart tweeduizend éénentwintig heeft de instrumenterende 
ambtenaar het recht van voorkoop aangeboden via het e-
voorkooploket.
Op zeventien maart tweeduizend éénentwintig heeft de begunstigde via 
het e-voorkooploket aan de instrumenterende ambtenaar bevestigd dat 
zij haar recht van voorkoop niet wenst uit te oefenen.
10. Bosdecreet en Natuurdecreet
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.
Natuurdecreet
De overdrager verklaart dat het goed niet is gelegen binnen :
- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN);
- een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de 
groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze 
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk;
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 
groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met 
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwervings- en 
ondersteunend netwerk (IVON);
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject.
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11. Watertoets - risicozone voor overstromingen
a)Integraal waterbeleid
Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 
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 :
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering (sectie B nummer 863/C/3 P0000);
- wel gedeeltelijk gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied 
zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering (sectie B nummer 863/X/2 
P0000);
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. 
b) Wet betreffende de verzekeringen
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, verklaart de instrumenterende ambtenaar dat het goed
wel gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor overstromingen.

BIJZONDERE VOORWAARDE
Overeenkomstig de bepalingen van de verkoopbelofte, ondertekend
door de overdrager en goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
23 februari 2021, zal de verkrijger een erfdienstbaarheid van overgang
over het goed of over de aanpalende centrumparking toestaan onder de
vorm van een toegang tot de achtergelegen gronden naar het perceel
Ingelmunster, sectie B 863/X/2 P0000.
Partijen verbinden zich ertoe om het definitieve tracé van de doorgang
bij authentieke akte te laten vestigen.
De verkrijger zal instaan voor het plaatsen van een poort en
draadafsluiting in lijn met de bestaande afsluiting. Deze wordt geplaatst
voorafgaand aan de start van de bouwwerken. De verkrijger staat
eveneens in voor de eenmalige aanleg van een steenverharding vanaf
de nieuwe toegang die aansluit op de bestaande verharding op
voormeld perceel sectie B 863/X/2 P0000.

EIGENDOM - GENOT - BELASTINGEN
1. Eigendom - Genot
De verkrijger heeft de volle eigendom van het voorschreven goed vanaf 
heden.
Hij zal het genot hebben vanaf de betaling van de prijs en ten laatste 
drie maanden 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.
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De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of 
verhaalbelastingen te hebben. 

PRIJS
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van 
DRIEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND HONDERDZESENZESTIG
EURO EN NUL CENT (€ 366.166,00).
De prijs zal, op verzoek van de overdrager, betaald worden door middel 
van een overschrijving op rekeningnummer BE47 3630 9087 3680 op
naam van B.V. “Kasteel Ingelmunster”.
De overdrager verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze 
betalingswijze.
Deze prijs is betaalbaar na registratie en overschrijving van deze akte, 
binnen de drie maanden vanaf heden.
Vanaf het verstrijken van deze termijn zal het bedrag van de
verschuldigde som een interest opbrengen die gelijk is aan de wettelijke 
rentevoet. Deze rentevoet zal van rechtswege worden aangepast
naargelang van de wijzigingen van de wettelijke rentevoet.
Deze interest zal evenwel niet verschuldigd zijn in geval van verzet 
tegen betaling, indien en voor zover de vertraging te wijten is aan de 
overdrager.

FISCALE VERKLARINGEN
Registratie
Kosteloze Registratie
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Vrijstelling registratie van de aangehechte bijlage(n)
Hierbij verzoekt de verkrijger om de vrijstelling ter registratie van de 
bijlage gehecht aan onderhavige akte, in toepassing van artikel 162,7° 
van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

SLOTBEPALINGEN
1. Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie wordt bij deze 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. a) De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de 
vertegenwoordiger van de overdrager hem werd aangetoond aan de
hand van hogervermeld bewijskrachtig identiteitsbewijs.

b) De instrumenterende ambtenaar bevestigt de juistheid van de 
benaming, rechtsvorm, datum van de oprichtingsakte, de zetel van de 
verschijnende vennootschap en dit om te voldoen aan de verplichtingen 
opgelegd in de artikelen 139 en 140 door de Hypotheekwet.
5. De overdrager verklaart 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;
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- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren.
6. De overdrager bevestigt dat de instrumenterende ambtenaar hem
naar behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit 
onderhavige akte voortvloeien en hem op onpartijdige wijze raad heeft
verstrekt. Hij verklaart deze akte met alle eraan verbonden rechten en 
verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te 
aanvaarden.
7. De akte werd integraal voorgelezen. De gehele akte werd door de 
instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de overdrager toegelicht. 
De overdrager verklaart 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 op datum zoals hierboven vermeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, heeft de overdrager,
vertegenwoordigd zoals gezegd, getekend met ons, instrumenterend
ambtenaar.
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AKTE AANKOOP ONROEREND GOED

Op $ tweeduizend eenentwintig, zijn voor mij, Timothy
Van Belle, Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties,
optredend als authentificerende derde, krachtens:
a) Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 
januari 2015), waarbij volgens artikelen 14 en 16 de bevoegdheid van 
de Vlaamse commissarissen werd vastgelegd om op te treden als 
authentificerende derde, authenticiteit te verlenen aan de akten, de 
dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en er 
grossen en uitgiften van af te geven;
b) Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 
houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 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;
c) Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, 
Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de 
Vlaamse Commissarissen, en alle wijzigingsbesluiten vermeld in het 
decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.
Zijn verschenen:
1) De heer BAEKELANDT Koen Kris, geboren te Izegem op 20 april 
1978, (rijksregisternummer 78.04.20-303.84), echtgenoot van mevrouw 
FOCKAERT Veronique Yvonne Irma, geboren te Roeselare op 27 
maart 1981, wonende te 8770 Ingelmunster, Bollewerpstraat 123.  
Hij verklaart gehuwd te zijn te Ardooie op 22 juli 2005 onder het 
wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris 
Loontjens te Izegem op 8 juli 2005. Hij verklaart geen enkele akte van 
wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse 
voorwaarden verleden te hebben.  

Hierna verder genoemd "de overdrager".
2)  De gemeente INGELMUNSTER, met administratieve zetel te 
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster, ondernemingsnummer 
0207.485.473, hier vertegenwoordigd door:

- De heer Steven De Maesschalck, met woonplaats te 
Izegemstraat 6, 8770 Ingelmunster, handelend in de hoedanigheid van 
voorzitter van de Gemeenteraad. 

- De heer Dominik Ronse, met woonplaats te Kweekstraat 12, 
8770 Ingelmunster, handelend in de hoedanigheid van algemeen 
directeur. 
Hier optredende ter uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van $
waarvan een eensluidend uittreksel hieraan gehecht zal blijven, en die 
de ondergetekende Vlaamse commissaris bevestigen dat dit besluit 
uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waarbinnen het 
door de toezichthoudende overheden kan worden vernietigd.

Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 10863-002
Repertoriumnr.:
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Hierna verder genoemd "de verkrijger".
VERKOOP

De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen
de hierna vermelde voorwaarden, aan de verkrijger die aanvaardt:

AANDUIDING VAN HET GOED
1. Geografische en kadastrale beschrijving
GEMEENTE INGELMUNSTER (36007)
Een perceel grond met een oppervlakte van één are en eenendertig
centiare (01a 31ca) grond, gelegen Lenteakkershoek, te nemen uit een 
perceel kadastraal bekend als bouwland, sectie B, nummer 0812/F/2
P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van drie hectare
negenentwintig are tweeënnegentig centiare (3ha 29a 92ca), met 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 812 H 2 P0000.

Hierna genoemd “het goed”.
Plan
Dit goed staat opgenomen als inneming nr. 1., afgebeeld als een gele 
strook met melding “te verwerven gronden” op het opmetingsplan
opgemaakt op 17/01/2020 door INFRAbureau DEMEY,
Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare, 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 36007-10724 (MEOW-2020-
DD-01461395). Dit plan en de referte zijn tot op heden ongewijzigd 
gebleven. Dit plan wordt gehecht aan de akte na door partijen en de 
instrumenterende ambtenaar ‘ne varietur’ te zijn ondertekend. Dit plan 
zal niet worden geregistreerd en niet ter overschrijving worden 
aangeboden op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie.
2. Eigendomstitel
Het goed behoort voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om het verkregen te hebben bij akte verdeling, verleden 
voor notaris Loontjens te Izegem op 2 december 2016, jegens 
consoorten Baekelandt 1) Kelly en 2) Daisy aan 3) Koen,
overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor $ op $ onder de 
formaliteit $. Het voorbeschreven goed werd voorafgaandelijk aan deze 
akte verdeling geschonken bij akte, verleden voor dezelfde notaris 
Loontjens te Izegem op 2 december 2016, ieder voor een onverdeeld
derde deel in volle eigendom, door hun respectievelijke ouders, de heer 
Wilfried Baekelandt en zijn echtgenote, mevrouw Rita Spriet, te 
Ingelmunster, overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor $ op 
$ onder de formaliteit $. Het perceel sectie B, nummer 0812F2P0000
werd door de ouders aangekocht jegens consoorten Van Walleghem a)
Maria, te Hooglede, b) Germaine, te Wortegem-Petegem, en c) Helena,
te Harelbeke (Hulste), ingevolge akte verleden voor notaris Thérèse
Dufaux, te Waregem, op 22 januari 1981, overgeschreven op het
Tweede Hypotheekkantoor te Kortrijk, op 4 oktober 1981, boek 3476,
nummer 4.
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De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte.

DOEL VAN DE AANKOOP
Deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het 
bijzonder met het oog op de uitbreiding van de parking van het 
sportcentrum.

VOORWAARDEN
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden:
1. Hypothecaire toestand
Het goed wordt overgedragen voor vrij, zuiver en niet bezwaard met 
enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of bezwarende overschrijvingen 
en andere bezwarende kantmeldingen, $met uitzondering van de 
overschrijving$overschrijvingen opgenomen in het hypothecair 
getuigschrift nummer $, afgeleverd door de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie op $, hierna vermeld: $.
Pandwet
Na ingelicht te zijn geweest door de instrumenterende ambtenaar over
de Pandwet van 11 juli 2013, verklaart de overdrager dat:
- er zich in of op het verkochte goed geen roerende goederen bevinden 
die deel uitmaken van deze verkoop en die belast zijn met een 
pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud;
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het verkochte goed,
die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een 
eigendomsvoorbehoud.
2. Gebreken - Oppervlakte
De verkrijger zal het goed nemen in zijn huidige staat zonder aanspraak 
te kunnen maken jegens de overdrager op enige vergoeding of 
vermindering van de hierna vastgestelde prijs, 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. 
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 hun 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. 
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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 :
a) de erfdienstbaarheid opgenomen in het inlichtingenformulier van de 
gemeente Ingelmunster van 24 augustus 2021 met betrekking tot
voornoemd perceel 0812F2P0000, waarin volgend element is
opgenomen onder punt F. ERFDIENSTBAARHEDEN : voor zover
bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut. Zo ja, volgende: 3de categorie :
beek in beheer van Provincie.
b) de erfdienstbaarheid opgenomen in de akte verleden voor notaris 
Thérèse Dufaux te Waregem op 22 januari 1981 waarvan sprake in de
eigendomsoorsprong, en hierna letterlijk weergegeven: 
“Erfdienstbaarheid. Er wordt alhier bedongen ten titel van 
erfdienstbaarheid in voordeel van de alhier verkochte percelen en ten 
laste van de uitweg nog toebehorend aan de verkoopsters, bekend ten 
kadaster sectie B, deel van nummer 812/D, dat de bij deze verkochte 
percelen recht van doorgang krijgen, van en naar de Bollewerpstraat,
over de uitweg van de verkoopsters, bekend ten kadaster sectie B, deel 
van nummer 812/D; zoals deze uitweg aangeduid is in stippellijn op het 
hieraangehecht metingsplan.
Voormelde uitweg mag niet gebruikt worden voor het uitvoeren van 
werken op het land, zoals bijvoorbeeld draaien met
landbouwwerktuigen.
Voor zover nog van toepassing op de hiervoor beschreven 
landbouwgrond te Ingelmunster, wordt de overnemer, dienaangaande 
gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de overlater, zonder
enig recht op verhaal tegen laatstgenoemde.”
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, 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. Boven- en ondergrondse leidingen
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende
nutsmaatschappijen op het overgedragen 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 
verkoop 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.
De instrumenterende ambtenaar wijst de verkrijger erop dat bij 
eventueel uit te voeren werken hij de website https://klim-cicc.be/login
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kan consulteren m.b.t. ligging bepaalde boven- en ondergrondse 
leidingen.
5. 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. 
6. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening
Uit a) een stedenbouwkundig uittreksel en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de gemeente 
Ingelmunster van 24 augustus 2021, die de verkrijger erkent 
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen, b) de verklaringen van de 
overdrager c) het hypothecair getuigschrift en d) 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, gedeeltelijk 
gewijzigd op 15 december 1998, met als bestemming ‘agrarisch 
gebied’; 
2) Het goed is gelegen in het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(PRUP) : ‘Solitaire vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen’,
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
3) Voor het goed werd geen omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige  handelingen of stedenbouwkundige vergunning 
uitgereikt met uitzondering van volgende:
Project : OMV_2019093329 voor de uitbreiding van de parking
sportcentrum, ligging: De Ring, Bollewerpstraat door het
gemeentebestuur Ingelmunster.
4) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een maatregel als
vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse codex Ruimtelijke 
Ordening, en er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke 
maatregel hangende is.
5) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 
2.4.1 en volgende van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of 
artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe 
projecten van toepassing.
6) Op het goed is geen omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van gronden  of verkavelingsvergunning van toepassing.
7) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of 
een projectbesluit.
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet 
valt onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp 
uitmaakt van een geplande onteigening of van een planbatenheffing. 
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 
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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. 
Splitsing - Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening heeft ondergetekende instrumenterende ambtenaar bij mail
van 26 augustus 2021 het plan van verdeling betreffende het 
voorschreven goed evenals een attest met de aard van de akte en de 
bestemming van de kavels overgemaakt aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ingelmunster.
De gemeente Ingelmunster heeft bij mail van 27 augustus 2021
meegedeeld geen opmerkingen te hebben op de voorgestelde splitsing.
Voor de verdeling van voormeld goed werd geen verkavelings- of 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Bijgevolg kan geen 
zekerheid worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het goed te 
bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen
die voor bewoning kan worden gebruikt.
7. 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 hij terzake geen 
bericht heeft ontvangen.

- niet opgenomen is op een vastgestelde inventaris en hij terzake
geen bericht heeft ontvangen.

8. Bodemdecreet
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, het goed geen risicogrond
is, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De instrumenterende 
ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 24 augustus 2021 van de 
gemeente Ingelmunster blijkt dat zover bekend:
- er met betrekking tot het goed geen omgevingsvergunningen voor 
milieu inrichtingen of activiteiten noch milieuvergunningen afgeleverd 
werden en geen omgevingsmeldingen voor milieu inrichtingen of 
activiteiten noch milieumeldingen ontvangen werden ;
- er op het goed geen overtredingen op 
milieuvergunningreglementeringen werden vastgesteld inzake niet 
gemelde of vergunde inrichtingen;
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- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor
bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij 
VLAREBO en bijlage 1 van Vlarem II (kolom8)).
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger vóór het verlijden van deze 
authentieke akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van de 
bodemattesten afgeleverd door de OVAM overeenkomstig artikel 101 
van genoemd Decreet, en dat hij in het bezit werd gesteld van bedoelde 
attesten.
3) De inhoud van het bodemattest, die door de OVAM werd afgeleverd 
op 3 juli 2020, luidt als volgt:
“Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1. INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond 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 vanaf een volume van 
250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
4) 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.
5) De overdrager verklaart met betrekking tot het voorschreven goed 
zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan 
berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn. 
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt gewezen op het feit dat de voorliggende bodemattesten 
geen enkele garantie inhouden met betrekking tot het al dan niet zuiver 
zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet 
onverminderd van toepassing blijven.
9. 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.
10. Bosdecreet en Natuurdecreet
Bosdecreet
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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.
Natuurdecreet
De overdrager verklaart dat het goed niet is gelegen binnen:
- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN);
- een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de 
groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze 
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk;
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 
groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met 
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de
plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 
de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwervings- en 
ondersteunend netwerk (IVON);
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject.
11. Watertoets - risicozone voor overstromingen
a)Integraal waterbeleid
Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018  
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:
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering;
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. 
b) Wet betreffende de verzekeringen
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, verklaart de instrumenterende ambtenaar dat het goed
niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een risicozone voor 
overstromingen.

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN
1. Eigendom - Genot
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot 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.
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De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of 
verhaalbelastingen te hebben. 

PRIJS
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van 
duizend vijfhonderd tweeënzeventig euro (€ 1.572,00).
De prijs werd voorafgaandelijk betaald door middel van een
overschrijving op rekeningnummer BE 48 1030 1660 2327 op naam 
van Koen Baekelandt – Veronique Fockaert met referte ‘verkoopbelofte 
Lenteakkershoek’.
Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkrijger
dat de betaling werd uitgevoerd via overschrijving van rekeningnummer 
BE83 0910 0022 1715 op naam van Gemeentebestuur Ingelmunster.
Is hier tussengekomen, mevrouw Tine Dhont wonende te Ginstestraat
4, 8790 Waregem in haar hoedanigheid van financieel directeur van de 
gemeente Ingelmunster, die bevestigt dat voormeld betaling werd
uitgevoerd. De overdrager bevestigt voormelde betaling te hebben
ontvangen, waarvan kwijting. 

FISCALE VERKLARINGEN
Registratie
Kosteloze Registratie
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Vrijstelling registratie van de aangehechte bijlage(n)
Hierbij verzoekt de verkrijger om de vrijstelling ter registratie van de 
bijlage gehecht aan onderhavige akte, in toepassing van artikel 162,7° 
van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.
De verkrijger verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut, 
met name met het oog op de uitbreiding van de parking van het 
sportcentrum. Deze bijlage is het rechtstreeks gevolg van een 
verkrijging in der minne van algemeen nut.

SLOTBEPALINGEN
1. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 
bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, 
om gelijk welke reden, bij de overschrijving 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.
De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de partijen overeenstemmen met de 
vermeldingen ervan in navolgend stuk, waarvan hij kennis heeft 
genomen: de identiteitskaart.
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;
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- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren.
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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Politiereglement inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs en 
gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes 
 
1. Begrippenkader  
Art. 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder volgende begrippen verstaan: 
1. Motorclub en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes: 

een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen gekenmerkt door een 
gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd 
door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, 
tatoeages, materialen, voertuigen, kledij, foto’s en ongeacht het effectieve bezit of gebruik van 
een motor; 

2. Clubhuis: 
een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt. 

3. Exploitant: 
de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al dan niet 
eigenaar, die een clubhuis, in feite of in rechte faciliteert of uitbaat. 

4. Organisator: 
de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, die een 
bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert. 

5. Deelnemer: 
de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub. 

 
2. Toepassingsgebied 
Art. 2.1. Het is verboden om op het grondgebied van de gemeente zonder vergunning een clubhuis te 
vestigen of bijeenkomsten van clubhuizen voor motorclubs te faciliteren. 
 
Art. 2.2 Dit reglement is van toepassing op alle bestaande en nieuw te openen clubhuizen, die rekening 
houdend met art. 1.1 van dit reglement, beschouwd worden als een clubhuis voor motorclub en 
gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes. 
 
Art. 2.3 Voor de bestaande clubhuizen van motorclubs moet de uitbater uiterlijk binnen een periode 
van 6 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een clubhuisvergunning aanvragen. De 
aanvraag geldt als tijdelijke clubhuisvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of 
geweigerd. Alle andere clubhuizen worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen 
beschouwd en zijn verplicht om in het bezit te zijn van een clubhuisvergunning bij aanvang van de 
uitbating.  
 
3. Aanvraagprocedure 
Art. 3.1. De aanvraag 
§1. Voor het verkrijgen van een clubhuisvergunning dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in bij 
de burgemeester. 
De aanvraag bestaat minstens uit: 

o een uittreksel strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van 
Strafvordering (vroeger: model 2) van de exploitant en de organisator en van de organen 
en/of vertegenwoordigers van de rechtspersoon; 

o een uittreksel van alle gegevens uit het UBO-register van de rechtspersoon exploitant en 
organisator; 

o Een kopie van de identiteitskaart van de exploitant; 
o Een kopie van de identiteitskaart van de aangestelde(n) van de exploitant; 
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o Het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant te bereiken is; 
o De naam van de motorclub en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchische gestructureerde 

bendes; 
o Het juiste adres, telefoonnummer en e-mailadres van het clubhuis; 
o In voorkomend geval, een kopie van de statuten van de vennootschap en/of vereniging; 
o In voorkomend geval, een ondernemingsnummer. 

 
§2. De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten worden. 
 
§3. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier ontbreken. 
De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit, om de 
ontbrekende documenten in te dienen. 
 
Art. 3.2. De ontvankelijkheidsvoorwaarden 
§1. De aanvraag van een clubhuisvergunning is slechts ontvankelijk wanneer voldaan is aan volgende 
voorwaarden: 
1°. De aanvraag moet volledig zijn. 
2°. De vestigingsplaats van een clubhuis dient te voldoen aan een afstandsregeling als volgt: 

Er mag op de vestigingsplaats, waarvoor een vergunning wordt gevraagd, binnen een straal 
van 20 kilometer, te meten vanaf de toegangsdeur, geen andere motorclub of gelijkaardig 
georganiseerde, hiërarchische gestructureerde bendes gevestigd zijn. 

§2. Een nieuwe aanvraag van dezelfde exploitant of dezelfde organisator, voor dezelfde plaats én voor 
dezelfde bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan ten vroegste 1 jaar 
na de datum vermeld in de weigerings- of onontvankelijkheidsbeslissing worden ingediend, op straffe 
van onontvankelijkheid. 
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van de bevestiging ondertekend door de exploitant en de 
organisator, dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn. 
 
Art. 3.3. Procedure ten gronde 
§1. Na de datum van de melding van een ontvankelijke aanvraag, volgen controles van de voorwaarden 
zoals vermeld in artikel 4 van dit reglement. 
§2. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan geven tot een 
regularisatietermijn. 
§3. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen, na de melding van een ontvankelijke aanvraag, wordt 
een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, mag deze termijn 
éénmaal met maximaal dezelfde duur worden verlengd.  
 
4. Voorwaarden 
Art. 4. De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of de deelname aan een bijeenkomst van een 
motorclub of gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes is verboden, tenzij aan 
de hiernavolgende voorwaarden is voldaan. 
 
4.1. Met betrekking tot de inrichting 
1° Het clubhuis voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot stedenbouw, milieu en 
omgeving. 
2°. Het clubhuis voldoet aan de brandveiligheidsvereisten zoals nader omschreven in de algemene 
politieverordening van de PZ Midow of van een door de burgemeester aangestelde toezichter. 
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. De gemeente en politie 
kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten. 
De politie stelt de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle. 
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4.2. Voorwaarden ten aanzien van de persoon 
Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of 
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring voor inbreuken op 
feiten zoals omschreven in: 

a) het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X; 
b) de Drugswet1;   
c) de Wapenwet2;  
d) de Wet Private Militie3; 
e) de Vreemdelingenwet4;  
f) de fiscale en sociale wetgeving; 
g) de camerawetgeving; 
h) vestigingsvoorwaarden; 
i) de wet op racisme of xenofobie ingegeven daden;  
j) voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis.5 

De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek voldoen:  
 de organisator; 
 de deelnemer; 
 de exploitant; 
 de organen en/of de vertegenwoordigers van de exploitant of de organisator; 
 andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan een motorclub en gelijkaardig 

georganiseerde, hiërarchische gestructureerde bendes of de exploitatie van een clubhuis. 
Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen zijn, kan 
het onderzoek als ongunstig worden beschouwd. 
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen bijkomende 
inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen. 
 
5. Modaliteiten  
Art. 5.1. 
§1. Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de exploitant, 
een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam of alias, 
geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig. 
 

1 De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921.
2 De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, BS 9 juni 2006.
3 De wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, BS 6 7 augustus 1934.
4 De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, BS 31 december 1980.
5 Met name Persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurkaart,
arbeidskaart); administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen; sociaal en arbeidsrechtelijke
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale
zekerheid); Persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurkaart,
arbeidskaart); boekhoudkundige en fiscale verplichtingen; vennootschapsrechtelijke verplichtingen; de verplichtingen met
betrekking tot verenigingen; vergunningen, erkenningen en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening; de
regelgeving met betrekking tot de openingsuren; het rookverbod; de milieureglementering; de regelgeving met betrekking
tot edele metalen; de regelgeving betreffende de economische regulering en de prijzen; de regelgeving tot voorkoming van
witwassen van geld en financiering van terrorisme; de regelgeving met betrekking tot in , uit en doorvoer van goederen; het
wetboek economisch recht.
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§2. Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke hieraan 
de exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub 
gedurende de laatste zes maanden te overhandigen. 
 
Art. 5.2. 
§1. Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten zonder 
tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controle- en 
hulpverleningsdiensten. 
§2. Het is verboden om ramen van een  clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op enige 
wijze ondoorzichtig te maken, bijvoorbeeld, door er voorwerpen te plaatsen, de ramen met folie te 
bekleden, de gordijnen of de (rol)luiken te sluiten. 
§3. Iedere aanwezige in het clubhuis dient ten allen tijde toegang te verlenen aan controle- en 
hulpverleningsdiensten. 
 
Art. 5.3. Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub en gelijkaardig georganiseerde, 
hiërarchisch gestructureerde bendes die niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement te faciliteren. 
 
Art. 5.4. Er mogen geen bijeenkomsten van de motorclub plaats vinden voor 7.00 uur en na 2.00 uur. 
 
6. Administratieve sancties 
Art. 6.1. 
§1. Elke overtreding van dit politiereglement wordt bestraft met: 

 een administratieve geldboete tot maximaal 175,00 of 350,00 euro, naargelang het een 
minderjarige dan wel een meerderjarige overtreder betreft; en/of 

 een tijdelijke of definitieve schorsing van de vergunning; en/of 
 een tijdelijke of definitieve intrekking van de vergunning; en/of 
 een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting. 

 
§2. Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de clubvergunning tijdelijk of 
definitief schorsen of intrekken of het clubhuis tijdelijk of definitief sluiten: 

 indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met 
inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier; 

 indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens 
in de aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waardoor de veiligheid in het 
gedrang kan komen; 

 in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is 
aan de voorwaarden vermeld in dit reglement. 

 In geval het onderzoek in onderdeel 4 ongunstig is. 
De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een aangetekende brief 
ter kennis gebracht aan de overtreder. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college 
wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene administratieve sancties. 
 
§3. In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de 
clubvergunning werd opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer over 
te gaan tot het verlenen van een clubvergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de 
ligging van de inrichting. 
 
§4. Onverminderd het voorgaande, kan de burgemeester en politie na en bij vaststelling van uitbating 
zonder clubvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten. 
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Art. 6.2. Het opleggen van administratieve sancties gebeurt volgens de bepalingen en op grond van 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
7. Administratieve maatregelen 
Art. 7.1. 
§1. Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester 
maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien deze maatregelen niet 
worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van degene die in gebreke 
gebleven is, tot uitvoering laten overgaan. 
 
§2. Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in art. 
6 voorziene administratieve sancties. 

(Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 september 2021) 
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Motie aan de Vlaamse Regering m.b.t. het conflictvrij maken van het kruispunt van de
N50 met de Gentstraat.

De GEMEENTERAAD,

Overwegende dat bij aangelegenheden waarvoor de gemeentelijke organen niet
bevoegd zijn, de gemeenteraad een motie kan goedkeuren ten aanzien van de bevoegde
organisaties aangaande deze aangelegenheden waarvoor de gemeente niet bevoegd is;

Overwegende dat de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord de ambitie heeft om
een modal shift te realiseren waarbij het aandeel van de duurzame vervoersmodi in de
verplaatsingen moet toenemen tot 40%;

Gelet op het Vlaams verkeersveiligheidsplan 2021-2025, waarin het maximaal
conflictvrij regelen van verkeerslichtengeregelde kruispunten als speerpunt is opgenomen;

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster in haar beleidsplan 2019-2025 onder
groot werk 7 inzet op fietsmaatregelen;

Overwegende dat de Lysbrug uit veiligheidsoverwegingen werd afgesloten in de loop
van 2020;

Overwegende dat een nieuwe Lysbrug pas ten vroegste in 2025 zal gerealiseerd zijn;
Overwegende dat in overleg met de gemeente door De Vlaamse Waterweg werd

beslist om geen tijdelijke noodbrug te voorzien;
Overwegende dat fietsers zich dus genoodzaakt zien om ofwel de centrumbrug ofwel

de Ringbrug te nemen om het kanaal over te steken;
Aangezien dit logischerwijs voor meer fietsverkeer op het kruispunt van de N50 en de

Gentstraat zorgt;
Gelet op de ongevallen die in het verleden gebeurd zijn op het kruispunt;
Overwegende dat ook hier in het verleden dodelijke slachtoffers te betreuren vielen;
Gelet op de recente dodelijke ongevallen op andere kruispunten in Vlaanderen, die

konden vermeden worden door het kruispunt conflictvrij te maken;
Overwegende dat de gemeenteraad er bewust voor kiest om niet te wachten tot er op

het kruispunt van de Gentstraat en de N50 nog ongelukken gebeuren;
Op voorstel van de Vooruit-fractie;

BESLUIT

Artikel 1 - De gemeenteraad vraagt de Vlaamse Regering op korte termijn versneld werk te
maken van het conflictvrij maken van van het kruispunt van de N50 met de Gentstraat.

Artikel 2 - Deze motie wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering en in het bijzonder aan
mevrouw Lydia Peeters, Minister van mobiliteit en openbare werken.
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