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1RGPDCTG<KVVKPI

)QGFMGWTKPIPQVWNGPIGOGGPVGTCCFOCCTV  
8GTMGGT-GPPKUPGOKPIXCPFGVKLFGNKLMGRQNKVKGXGTQTFGPKPIXCPFG$WTIGOGGUVGTJQWFGPFG
DGRGTMGPFGOCCVTGIGNGPKP\CMGJGVXGTMGGTKPFG<CPFUVTCCVPCCTCCPNGKFKPIXCPGGPYCPFGNVQEJV
QTICPKUCVKGYKGNGTVQGTKUVGP&WPGDKMGTU$TGFWPKC$TGFGPG8<9QRHGDTWCTK  
Overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet heeft de Burgemeester, bij hoogdringendheid, vastgesteld
een tijdelijke politieverordening, houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Zandstraat, naar aanleiding
van een wandeltocht, organisatie wielertoeristen “Dunebikers Breduinia Bredene V.Z.W.”, op 23 februari 2002.
De gemeenteraad gelieve kennis te nemen.
8GTMGGT-GPPKUPGOKPIXCPJGVDGUNWKVFFOCCTVXCPFG$WTIGOGGUVGTJQWFGPFGQRJGHHKPI
XCP\KLPVKLFGNKLMGRQNKVKGXGTQTFGPKPIFFHGDTWCTKDGVTGHHGPFGJGVXGTMGGTKPFG$TGGYGI
 
Op 7 februari 2002 heeft de Burgemeester vastgesteld een tijdelijke politieverordening, houdende invoering van
éénrichtingsverkeer in de Breeweg, tussen de Zijdeling en de Zeelaan met verboden rijrichting van de Zijdeling naar de
Zeelaan, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A.
Overwegende dat het fietspad intussen gerealiseerd werd, heeft de Burgemeester bij besluit van 15 maart 2002
bovengenoemde tijdelijke politieverordening opgeheven.
De gemeenteraad gelieve kennis te nemen van deze bestuurshandeling
8GTMGGT$GMTCEJVKIKPIXCPVKLFGNKLMGRQNKVKGXGTQTFGPKPIGPXCPFG$WTIGOGGUVGTJQWFGPFG
DGRGTMGPFGOCCVTGIGNGPKP\CMGJGVXGTMGGT
QRFGRCTMGGTRNCCVUNCPIUFG-CRGNUVTCCVVGIGPQXGTFG)GPVUVTCCVPCCTCCPNGKFKPIXCPGGP
2CCUMGTOKUQTICPKUCVKGIGOGGPVGDGUVWWT$TGFGPGXCPOCCTVVQVCRTKN
KPFG9CIGPOCMGTUUVTCCV TGUGTXCVKGXCPGGPRCTMGGTRNCCVUXQQTOKPFGTXCNKFGPVGTJQQIVGXCPJGV
JWKUPT   
De burgemeester heeft, bij hoogdringendheid, overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet, vastgesteld
volgende tijdelijke politieverordeningen:

- Stilstaan- en parkeerverbod op de parking, gelegen langs de Kapelstraat, tegenover de Gentstraat, van 27 maart (00.00
uur) tot 16 april 2002 (17.00 uur), naar aanleiding van een Paaskermis, organisatie gemeentebestuur Bredene.
- Reservatie van een parkeerplaats voor minder validen in de Wagenmakersstraat ter hoogte van het huis nr. 17, over
een lengte van 6 meter
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze tijdelijke politieverordeningen te bekrachtigen.
8GTMGGT8CUVUVGNNKPIXCPGGPVKLFGNKLMGRQNKVKGXGTQTFGPKPIJQWFGPFGDGRGTMGPFGOCCVTGIGNGPKP\CMG
JGVXGTMGGTQRQRGPDCTGYGIGPPCCTCCPNGKFKPIXCP
GGPYKGNGTYGFUVTKLFXQQTFCOGUPKGWYGNKPIGPGPLWPKQTGUQTICPKUCVKG-8%&WKPGPURTKPVGTUQR
CRTKN
GGPCXQPFOCTMVQTICPKUCVKG$8$#/CXCFKTKIGKPFG5RCCT\CCOJGKFUVTCCVQROGK
FGGTCNN[XCPFG/KFFGPMWUVQTICPKUCVKG#WVQOQDKGNENWD/KFFGP8NCCPFGTGP8<9QRLWPK

CXQPFOCTMVGPQTICPKUCVKG08&CPQWEMQRJGVOCTMVRNGKPQRGPLWNKCNUQQMQRCWIWUVWU

GGPCXQPFOCTMVQTICPKUCVKG$8$#/CXCFKTKIGKPFG&QTRUUVTCCVQRLWNK
GGPOCPKHGUVCVKGQTICPKUCVKG4QFG-TWKUCHFGNKPI$TGFGPGQRLWNK
GGPCXQPFOCTMVQTICPKUCVKG$8$#/CXCFKTKIGKPFG0WMMGTYKLMGP'WTQRCUVTCCVQRCWIWUVWU
  
De gemeenteraad gelieve vast te stellen volgend tijdelijk politiereglement, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer op openbare wegen in de gemeente, naar aanleiding van volgende manifestaties:
$(HQZLHOHUZHGVWULMGYRRUGDPHVQLHXZHOLQJHQHQMXQLRUHVRUJDQLVDWLH.9&'XLQHQVSULQWHUVRSDSULO


Op 21 april 2002, vanaf 12 tot 18.30 uur, wordt ingevoerd:
D6WLOVWDDQHQSDUNHHUYHUERGLQGH
• Kapelstraat, vanaf de Duinenstraat tot de K. Astridlaan (handelszaak Alaska)
• Kapelstraat, meerbepaald parkeerhavens langs de zijde van de onpare huisnummers, vanaf voorbij het
huis nr. 181 (hotel Europa) tot voorbij het huis nr. 195;
• Kapelstraat, meerbepaald parkeerhaven, zijde ’t Paelsteenveld, vanaf Klemskerkestraat tot voorbij het
huis nr. 245;
• Klemskerkestraat, vanaf Kapel- tot Zandstraat;
• Zandstraat, vanaf Dorp- tot Duinenstraat;
• Duinenstraat, vanaf Zandstraat tot Keerweg;
• Keerweg, vanaf Duinenstraat tot Breeweg;
• Zeelaan, vanaf Breeweg tot Driftweg;
• Driftweg, vanaf Zeelaan tot Duinenstraat;
• Aalststraat, vanaf Brusselstraat tot Rozenlaan.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E3.
E9HUERGHQULFKWLQJYRRULHGHUHEHVWXXUGHULQGH
• Kapelstraat, vanaf Klemskerkestraat naar en tot de Duinenstraat;
• Klemskerkestraat, van Zandstraat naar Kapelstraat;
• Zandstraat, van Duinenstraat naar Klemskerkestraat;
• Keerweg, van Breeweg naar Duinenstraat;
• Zeelaan, van Driftweg naar Breeweg;
• Driftweg, vanaf Duinenstraat naar en tot de Zeelaan.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden C1, D1, F19, C31a of C31b.
F9HUERGYDQYHUNHHUXLWJH]RQGHUGKHWSODDWVHOLMNYHUNHHULQGH
• Rozenlaan, tussen Aalststraat en Kapelstraat;
• Kapelstraat, tussen Koerslaan en Klemskerkestraat.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden C3 met onderbord “Uitgezonderd
plaatselijk verkeer”, D1 en F41.
B. Een avondmarkt, organisatie B.V.B.A. Mavadirige, in de Spaarzaamheidstraat, op 1 mei 2002

Op 1 mei 2002, vanaf 12 tot 24 uur, wordt ingevoerd:
a. 6WLOVWDDQHQSDUNHHUYHUERG in de Spaarzaamheidstraat, tussen Prinses Elisabethlaan en Dijkweg
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E3.
9HUERGYDQYHUNHHUXLWJH]RQGHUGKHWSODDWVHOLMNYHUNHHU, in de Spaarzaamheidstraat, tussen Prinses
Elisabethlaan en Dijkweg.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden C3 met onderbord “Uitgezonderd
plaatselijk verkeer”, D1 en F41.
b.

Op 1 mei 2002, vanaf 12 tot 24 uur, wordt opgeheven artikel 3 van de tijdelijke politieverordening dd. 11 maart 2002
van de gemeenteraad, naar aanleiding van de kermis Sas, detail hierna
“Van 28 april tot en met 12 mei 2002 wordt het beurtelings parkeren in de Spaarzaamheidstraat, tussen de H.
Zwaenepoelstraat en de Steenovenstraat, opgeheven.”
C. De 2° Rally van de Middenkust, organisatie Automobielclub Midden Vlaanderen V.Z.W., op 16 juni 2002
Op 16 juni 2002, tussen 7 en 20.30 uur, wordt ingevoerd:
a. 6WLOVWDDQHQSDUNHHUYHUERG in de Kwadeweg, tussen de Plassendalesteenweg en de Clemensheulestraat
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E3.
b. 9HUERGHQULFKWLQJYRRULHGHUHEHVWXXUGHU in de Kwadeweg van de Plassendalesteenweg naar en tot de
Clemensheulestraat.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden C1, C31a of C31b, D1 en F19.
c. (HQEHSHUNLQJYDQGHPD[LPXPWRHJHODWHQVQHOKHLGWRWNPSHUXXU in de Kwadeweg, tussen de
Plassendalesteenweg en de Clemensheulestraat.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden C43 (30 km).
D. Avondmarkten, organisatie N.V. Danouck, op het marktplein op 12 en 26 juli , alsook op 9 augustus 2002
Op 12 en 26 juli, alsook op 9 augustus 2002 wordt ingevoerd VWLOVWDDQHQSDUNHHUYHUERG op het marktplein, gelegen
Kapelstraat.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E3.
E. Een avondmarkt, organisatie B.V.B.A. Mavadirige, in de Dorpsstraat, op 13 juli 2002
Op 13 juli 2002, van 12 tot 24 uur, wordt ingevoerd VWLOVWDDQHQSDUNHHUYHUERG alsook YHUERGYDQYHUNHHU
XLWJH]RQGHUGKHWSODDWVHOLMNYHUNHHU, in de Dorpsstraat, gedeelte vanaf de watertoren tot hoek Molenstraat (ter hoogte
van de kerk).
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E3 en C3 met onderbord “Uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
F. Een manifestatie, organisatie Rode Kruis, afdeling Bredene, op 28 juli 2002

Op 28 juli 2002, vanaf 8 tot 23 uur, wordt ingevoerd:
a. 6WLOVWDDQHQSDUNHHUYHUERG in de Dorpsstraat, langs beide zijden, vanaf het huis nr. 134 tot aan het
Jagerspad.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E3.
b. 3DUNHHUYHUERGXLWJH]RQGHUGPRWR¶V, in de Dorpsstraat, vanaf het huis nr. 121 tot aan de Landweg.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E1 met onderbord “Uitgezonderd
moto’s”.
G. Een avondmarkt, organisatie B.V.B.A. Mavadirige, in de Nukkerwijk- en Europastraat, op 15 augustus 2002.

Op 15 augustus 2002, van 12 tot 24 uur, wordt ingevoerd VWLOVWDDQHQSDUNHHUYHUERG, alsook YHUERGYDQYHUNHHU
XLWJH]RQGHUGKHWSODDWVHOLMNYHUNHHU, in de Nukkerwijk- en Europastraat.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van de verkeersborden E3 en C3 met onderbord “ Uitgezonderd
plaatselijk verkeer” .
#CPXWNNKPIXCPJGVDGNCUVKPIUTGINGOGPVXCUVIGUVGNFFQQTFGIGOGGPVGTCCFKP\KVVKPIXCP
FGEGODGTQRJGVQRJCNGPXCPJWKUJQWFGNKLMGGPFCCTOGGIGNKLMIGUVGNFGCHXCNUVQHHGP  
Het belastingreglement op het ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen voor het dienstjaar
2002 werd vastgesteld op 27 december 2001.
Voorstel van nieuw reglement

Belastingreglement

Periode
1 jaar

Belasting op het ophalen van huisvuil

X

Wijzigingen
Tarief
Andere
Ja
Nee
Ja
Nee
-

X

X

-

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft een uitbreiding van de categorie van personen bijgevoegd aan de lijst
van diegenen die voor het verminderde tarief in aanmerking komen - zie artikel 4c.
Het betreft volgende categorie:
“ Gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of inkomensgarantie
voor ouderen.”
Tot op heden was de definitie van deze categorie als volgt:
“ Gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden” .
Aan de raad wordt gevraagd deze wijziging aan het belastingreglement op te nemen.
6QGMGPPKPIXCPGGPUQEKCCNVCTKGHCCPFGKPYQPGTUOGVGGP9+)9UVCVWWTXQQTFGDGNCUVKPIQR
JGVQRJCNGPXCPJWKUXWKN
-GPPKUPGOKPIXCPFGDGTCCFUNCIKPIPTXCPHGDTWCTKGPFGQRIGNGIFGXQQTYCCTFGPXCP
JGV6QG\KEJVEQOKVÃDKLFG-TWKURWPVDCPMXCPFG5QEKCNG<GMGTJGKFQOCCPFGIGOGGPVG$TGFGPGGGP
NKLUVVGDG\QTIGPXCPFGKPYQPGTUXCPFGIGOGGPVGFKGGGPXGTJQQIFGVGIGOQGVMQOKPIKP\CMG
IGPGGUMWPFKIGXGT\QTIKPIIGPKGVGP  
Op vraag van het Gemeentebestuur van Bredene heeft het toezichtcomité bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid reeds sedert 1994 een lijst ter beschikking van de inwoners die over het WIGW-statuut beschikken.
Ook voor het jaar 2002 werd aan het Comité de vraag gesteld om over deze gegevens te kunnen beschikken.
Aan de raad wordt voorgesteld om de lijst op te vragen van de inwoners die over het WIGW-statuut beschikken. De
voorwaarden en modaliteiten zijn :
1.

De gemeente Bredene zal aan de Kruispuntbank, op magneetband, de lijst overmaken van haar
belastingplichtigen met opgave van hun Rijksregisternummer.

2.

De Kruispuntbank zal op die lijst de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming aanduiden.

3.

De gemeente Bredene mag de meegedeelde gegevens slechts bewaren gedurende de toepassing van
voornoemde belastingvoorschriften. Daarna moeten zij vernietigd worden.

4.

Tussen de Kruispuntbank en de gemeente Bredene dient een contract afgesloten te worden waarin melding
wordt gemaakt van de verleende machtiging en de erin opgenomen voorwaarden ; alle gemeenteraadsleden
van Bredene moeten in kennis worden gesteld van dit contract en er een afschrift van ontvangen. De
gevraagde gegevens worden slechts meegedeeld na ontvangst door de Kruispuntbank en het Toezichtcomité
van een bewijs van deze inkennisstelling.

5.

De gemeente Bredene is ertoe gehouden om, op straffe van opschorting van de machtiging, van iedere
wijziging aan het gemeentebesluit met betrekking tot het vaststellen van de directe belasting op het ophalen
van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, een afschrift aan het Toezichtcomité over te maken.

De kosten verbonden aan de aflevering van deze lijst bedragen 247,89 EUR.
De voorwaarden zijn ongewijzigd t.o.v. het vorig jaar.
De gemeenteraad gelieve kennis te nemen van de bedoelde voorwaarden en een contract af te sluiten met de
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
,CCTXGTICFGTKPIGPKPVGTEQOOWPCNGU6QGRCUUKPIXCPCTVKMGNXCPJGVFGETGGVXCPLWNK
JQWFGPFGFGKPVGTIGOGGPVGNKLMGUCOGPYGTMKPI#CPFWKFKPIXCPFGIGOGGPVGNKLMGXGTVGIGPYQQTFKIGT
KPPCXQNIGPFGXGTICFGTKPIGP
+811CNIGOGPGXGTICFGTKPIFFCRTKN
98+CNIGOGPGXGTICFGTKPIFFOGK
(+0+91DWKVGPIGYQPGCNIGOGPGXGTICFGTKPIFFLWPK
+/'91DWKVGPIGYQPGCNIGOGPGXGTICFGTKPIFFLWPK
689'56DWKVGPIGYQPGCNIGOGPGXGTICFGTKPIFFLWPK
+-98CNIGOGPGXGTICFGTKPIFFLWPK
+811DWKVGPIGYQPGCNIGOGPGXGTICFGTKPUIFFLWNK  
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking voorziet een ruimere
informatie van de gemeenteraden inzake de werking van de intercommunales. Een der maatregelen is dat de
gemeenteraad voor elke algemene vergadering en/of buitengewone algemene vergadering de gemeentelijke
vertegenwoordigers moet aanduiden (thans was de gemeentelijke vertegenwoordiging geldig voor de legislatuur).
Tevens moet de agenda en de erbij horende stukken ter kennisgeving aan de raad medegedeeld worden. Na de
algemene vergadering zal het verslag met het stemgedrag aan de secretariaten van de gemeenten medegedeeld worden
en wordt het daar ter inzage van de raadsleden gelegd.
Het college stelt voor om voor de in hoofding vermelde algemene vergaderingen dezelfde raadsleden (effectief en
plaatsvervangend) af te vaardigen zoals reeds beslist tijdens de zittingen van 5 maart 2001, 23 april 2001 en 4 februari
2002 :
I. ,922 – algemene vergadering d.d. 30 april 2002
* effectief lid
Sandy Dobbelaere
* plaatsvervangend lid
Valerie Degroodt
II. :9, – algemene vergadering d.d. 24 mei 2002
* effectief lid
Sandy Dobbelaere
* plaatsvervangend lid
Kristien Vanmullem
III. ),1,:2 – buitengewone algemene vergadering d.d. 17 juni 2002
* effectief lid
Lionel Clybouw
* plaatsvervangend lid
Tanja Janssens
IV. ,0(:2 – buitengewone algemene vergadering d.d. 17 juni 2002
* effectief lid
Lionel Clybouw
* plaatsvervangend lid
Karine Croos
V. 79:HVW – buitengewone algemene vergadering d.d. 24 juni 2002
* effectief lid
Patrick Bolle
* plaatsvervangend lid
Kristien Vanmullem
VI. ,.:9 – algemene vergadering d.d. 28 juni 2002
* effectief lid
Patrick Bolle
* plaatsvervangend lid
Françoise Praet
VII. ,922 – buitengewone algemene vergadering d.d. 2 juli 2002
* effectief lid
Sandy Dobbelaere
* plaatsvervangend lid
Valerie Degroodt
Voor de dossiers III, IV, V, VI en VII wordt verwezen naar de agendapunten hierna betreffende de wijziging van de
statuten.

+PVGTEQOOWPCNG(+0+91)QGFMGWTKPIXCPFGXQQTIGUVGNFGUVCVWVGPYKL\KIKPI  
De voorgestelde statutenwijziging is noodzakelijk om reden van :
1. de toepassing van het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
2. opvang van de gevolgen voor de gemeenten van de liberalisering van de electriciteitsmarkt;
3. aanpassing aan de geëvolueerde vennootschapswetgeving.
Tijdens de toelichtingsvergadering d.d. 27 maart 2002 werd nopens de bovenvermelde problematiek ruime informatie
verstrekt aan de aanwezige raadsleden.
In het bijgevoegde dossier wordt tevens uitvoering uitleg verstrekt nopens de voorgestelde statutenwijziging.
Aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten wordt gevraagd de statutenwijzigingen goed te keuren en hun
afgevaardigde mandataris te verzoeken in die zin te stemmen op de buitengewone algemene vergadering d.d. 17 juni
2002.
+PVGTEQOOWPCNG+/'91)QGFMGWTKPIXCPFGXQQTIGUVGNFGUVCVWVGPYKL\KIKPI  
De voorgestelde statutenwijziging is noodzakelijk om reden van :
1. de toepassing van het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
2. opvang van de gevolgen voor de gemeenten van de liberalisering van de electriciteitsmarkt;
3. aanpassing aan de geëvolueerde vennootschapswetgeving.
Tijdens de toelichtingsvergadering d.d. 27 maart 2002 werd nopens de bovenvermelde problematiek ruime informatie
verstrekt aan de aanwezige raadsleden. Een kopie van de daar getoonde slides is bij het dossier betreffende de
statutenwijziging FINIWO gevoegd.
Aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten wordt gevraagd de statutenwijzigingen goed te keuren en hun
afgevaardigde mandataris te verzoeken in die zin te stemmen op de buitengewone algemene vergadering d.d. 17 juni
2002.
+PVGTEQOOWPCNG689'56)QGFMGWTKPIXCPFGXQQTIGUVGNFGUVCVWVGPYKL\KIKPI  
De voorgestelde statutenwijziging is noodzakelijk om reden van :
1. de toepassing van het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
2. opvang van de gevolgen voor de gemeenten van de liberalisering van de electriciteitsmarkt;
3. aanpassing aan de geëvolueerde vennootschapswetgeving.
Tijdens de toelichtingsvergadering d.d. 27 maart 2002 werd nopens de bovenvermelde problematiek ruime informatie
verstrekt aan de aanwezige raadsleden. Een kopie van de daar getoonde slides is bij het dossier statutenwijziging
FINIWO gevoegd.
Aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten wordt gevraagd de statutenwijzigingen goed te keuren en hun
afgevaardigde mandataris te verzoeken in die zin te stemmen op de buitengewone algemene vergadering d.d. 24 juni
2002.
+PVGTEQOOWPCNG+811)QGFMGWTKPIXCPFGXQQTIGUVGNFGUVCVWVGPYKL\KIKPI  
Een eerste reeks wijzigingen aan de statuten worden voorgelegd ingevolge het van kracht worden van het nieuw decreet
d.d. 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking.
Aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren en hun
afgevaardigden te verzoeken in die zin te stemmen op de algemene vergadering d.d. 2 juli 2002.
+PVGTEQOOWPCNG+-98)QGFMGWTKPIXCPFGXQQTIGUVGNFGUVCVWVGPYKL\KIKPI  
Aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren en hun
afgevaardigden te verzoeken in die zin te stemmen op de algemene vergadering d.d. 28 juni 2002.

)QGFMGWTKPIXCPFGNCUVGPGPXQQTYCCTFGPXCPFGQXGTGGPMQOUVKP\CMGFGUVTCPFEQPEGUUKGXQQT
JGVLCCTXGTNGGPFQROCCTVFQQTJGV/KPKUVGTKGXCPFG8NCCOUG)GOGGPUEJCR
FGRCTVGOGPV.GGHOKNKGWGP+PHTCUVTWEVWWT#FOKPKUVTCVKG9CVGTYGIGPGP<GGYG\GPCHFGNKPI
9CVGTYGIGP-WUV8TKLJCXGPUVTCCV1QUVGPFG  
De Afdeling Waterwegen Kust, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende :
Ð deelt mee dat aan de gemeente Bredene tijdens het jaar 2002 het strandgedeelte (vanaf de Groenendijk tot de eerste
golfbreker voorbij de strandtoegang Hippodroom) in concessie wordt gegeven over een lengte van 3.225 meter .
De aandacht wordt gevestigd op het artikel 4 van de overeenkomst, waarin bepaald wordt dat de concessionaris
(gemeente) geen toelating verleend wordt om vanuit de in concessie gegeven zone jetski’s en waterscooters in zee
te laten steken ;
Ð vraagt per aangetekend schrijven te bevestigen dat de gemeente Bredene de verleende concessie aanvaardt en de
verbintenis aangaat al de in dit besluit bepaalde voorwaarden na te leven ;
Ð vestigt de aandacht op een nieuw artikel 5 van de overeenkomst, waarbij gevraagd wordt dat het vergunningsbeleid
van de gemeente m.b.t. het strand wordt afgestemd op de beleidsvisie zoals verwoord in het “ planologisch of
juridisch kader voor het gebruik van de zeewering en in het bijzonder strand en dijk juni 2000“ .

*GVEQNNGIGUVGNVXQQTFGJKGTPCXGTOGNFGNCUVGPGPXQQTYCCTFGPKP\CMGFGUVTCPFEQPEGUUKGXQQT
JGVLCCTIQGFVGMGWTGP

$UWLNHO  : voor het aanbrengen en het exploiteren van installaties voor zee- en zonnebaden, sport en spelen,
overeenkomstig de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 26/04/1995 betreffende de
strandconcessies wordt aan de gemeente Bredene op haar grondgebied het strand in concessie gegeven over een afstand
van 3.225 m ;
$UWLNHO  : de concessie neemt een aanvang op 01/01/2002 en eindigt op 31/12/2002 zonder enige vorm van
schadevergoeding toe te kennen aan de concessiehouder ;
$UWLNHO  : de verschuldigde cijns moet betaald worden op de rekening 091-2206042-97 van de rekenplichtige der
ontvangsten van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, afdeling Waterwegen Kust, Vrijhavenstraat 3 te 8400
Oostende, ten behoeve van het Vlaamse Gewest ;
$UWLNHO : Onder verwijzing naar artikel 7 van het B.V.R. van 26/04/1995 wordt aan de concessiehouder geen toelating
verleend om vanuit de in concessie gegeven zone jetski’s en waterscooters in zee te laten steken ;
$UWLNHO  : Onder verwijzing naar artikel 6 van het B.V.R. van 26/04/1995 waakt de concessiehouder erover om haar
vergunningsbeleid m.b.t. het strand af te stellen op de beleidsvisie zoals verwoord in het “ planologisch of juridisch
kader voor het gebruik van de zeewering en in het bijzonder strand en dijk juni 2000” ;
$UWLNHO : dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002 .
1RGPXGTMNCTKPIXCPÃÃPDGVTGMMKPIXCPCFOKPKUVTCVKGHCUUKUVGPVFKGPUVDGXQNMKPIDWTIGTNKLMGUVCPF
DG\GVVKPIXKCFGYGTXKPIUTGUGTXGXCPCFOKPKUVTCVKGHCUUKUVGPVFKGPUVDGXQNMKPIDWTIGTNKLMGUVCPFXCP
LWNK  
De formatie van het statutair gemeentepersoneel werd hervastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 1999 en is
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting bij
ministerieel besluit d.d. 30 juni 1999.
In dit hervastgestelde statutaire personeelskader is één betrekking van administratief assistent - dienst
bevolking/burgerlijke stand vacant.
De gemeenteraad heeft in zitting van 16 augustus 2001, o.a. naar aanleiding van het examen voor administratief
assistent - dienst bevolking/burgerlijke stand, een wervingsreserve aangelegd.
De geldigheidsduur van deze wervingsreserve, die ingaat op 12 juli 2001, bedraagt 3 jaar.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om :
- de betrekking van administratief assistent - dienst bevolking/burgerlijke stand open te verklaren;
te beslissen dat voor de bezetting van de openverklaarde betrekking een beroep gedaan zal worden op de
wervingsreserve voor de functie van administratief assistent - dienst bevolking/burgerlijke stand van 12 juli 2001.

,GWIFYGTMDGNGKFURNCP)QGFMGWTKPI  
Op 8 januari 2002 ontving het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd en Sport het ontwerp van het
jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004, opgemaakt door de stuurgroep.. Van geen enkel jeugdwerkinitiatief ontvingen zij
een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het ontwerp jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004.
Op 18 februari 2002 ontving het gemeentebestuur het advies van de afdeling Jeugd en Sport. De stuurgroep paste het
ontwerp aan aan deze opmerkingen. Het aangepaste jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 werd overlopen en besproken op
de algemene vergadering van de jeugdraad van 3 april 2002. Het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 werd in deze zitting
unaniem goedgekeurd.
Het bedoelde jeugdwerkbeleidsplan, dient na het advies van de jeugdraad voorgelegd te worden aan de gemeenteraad
om vervolgens, voor goedkeuring, te versturen naar de dienst Jeugdwerk te Brussel.
0WVUXQQT\KGPKPIGP$KLRNCCVUGPNKEJVRWPVNCPIUJGGPFG6WTMG[GPNCCP\KLFG&TKHVYGI)QGFMGWTKPI
RNCPNCUVGPGPXQQTYCCTFGPCNUQQMFGMQUVRTKLUTCOKPI8CUVUVGNNKPIXCPFGYKL\GXCPIWPPGP  
Electrabel, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, heeft ons toegestuurd het plan, de lasten en voorwaarden, alsook de
kostprijsraming van de werken tot het bijplaatsen van een O.V.-lichtpunt in de Turkeyenlaan, zijde Driftweg.
Ingevolge de vernieuwingswerken Driftweg werden de nieuwe O.V.-palen geplaatst tussen de weg en het fietspad,
zodat het begin van de Turkeyenlaan slecht verlicht wordt.
'HWDLOYRRUVWHO
- Uitbreiden voedingsleiding met 50 lm O.V.-kabel 4 x 10 mm2
- Plaatsen van een gecoate stalen paal LPH 10 m met arm 1,6 m (kleur grijs), voorzien van een armatuur, type
Saffier NB SON-T 150 W
.RVWSULMVUDPLQJ
¼%7:LQFOXVLHI
Voorgesteld wordt deze werken te financieren met kredieten uit het fonds verkavelingen, waarover de gemeente
beschikt (toestand op 27/11/01 : ¼
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
a. Goed te keuren het plan, de lasten en voorwaarden, alsook de kostprijsraming van de opdracht van werken tot
het bijplaatsen van een O.V.-lichtpunt in de Turkeyenlaan, zijde Driftweg;
b. Vast te stellen de wijze van gunnen van deze opdracht, meerbepaald bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
2TKXCVGXGTMCXGNKPI08&WTCDTKMWKVDTGKFKPI*KRRQFTQQONCCPCCPUNWKVGPFQRFG&GTD[NCCP
#CPNGIYCVGTFKUVTKDWVKGPGV)QGFMGWTKPIXCPJGVRNCPFGNCUVGPGPXQQTYCCTFGPCNUQQMFG
MQUVRTKLUTCOKPI  
Van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Roggelaan 2, 8500 Kortrijk, ontvingen wij de studie inzake de
aanleg van het waterdistributienet in de private verkaveling N.V. Durabrik (uitbreiding Hippodroomlaan, aansluitend op
de Derbylaan)
De loten 1, 2, 4, 5 en 6, gelegen langs de bestaande Derbylaan, kunnen rechtstreeks worden aangesloten op het bestaand
waterleidingsnet. De uitbreiding gebeurt in de verlenging van de Hippodroomlaan. Daarvoor dient circa 115 lm leiding
(∅ 100 x 80 mm) met de nodige aan- en afkoppelingen gelegd.
De raming van de kostprijs van de werken, volledig ten laste van de verkavelaar, bedraagt ¼
De gemeenteraad wordt voorgesteld goed te keuren het plan, de lasten en voorwaarden, alsook de kostprijsraming van
de opdracht van werken tot aanleg van het waterdistributienet in de private verkaveling N.V. Durabrik (uitbreiding
Hippodroomlaan, aansluitend op de Derbylaan).

2TKXCVGXGTMCXGNKPI08&WTCDTKMWKVDTGKFKPI*KRRQFTQQONCCPCCPUNWKVGPFQRFG&GTD[NCCP
#CPNGIPWVUNGKFKPIGP 18.568GPICU )QGFMGWTKPIXCPFGRNCPPGPNCUVGPGPXQQTYCCTFGP
CNUQQMFGMQUVRTKLUTCOKPI  
Van Electrabel, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, ontvingen wij het dossier betreffende de aanleg van nutsleidingen
(O.V., L.S., T.V. en gas) in de private verkaveling N.V. Durabrik (uitbreiding Hippodroomlaan, aansluitend op de
Derbylaan).
%HVFKULMYLQJYDQGHZHUNHQHQUDPLQJYDQGHNRVWSULMV
1. L.S.-net
- Plaatsen van 308 lm kabel 4 x 150 Al
- Nodige aan- en afkoppelingen
- Tussenkomst elektriciteitscabine
- Kostprijsraming : ¼
2.

Gasnet
- Plaatsen van 410 lm PE ∅ 110 – 25 mbar buis
- Nodige aan- en afkoppelingen
- Kostprijsraming : ¼

3.

O.V.-net
- Plaatsen van 305 lm kabel 4 x 10°
- Nodige aan- en afkoppelingen
- Plaatsen van 5 O.V.-palen (kleur idem bestaande palen – RAL 9002 lichtgrijs)
* 3 met lengte 8 m
* 2 met lengte 6,3 m
- Armatuur MC2, lamp NaHP 150 W
- Kostprijsraming: ¼

4.

T.V.-net
- Plaatsen van 238 lm TVC – 14 mm kabel
- Nodige aan- en afkoppelingen
- Kostprijsraming: ¼

5$0,1*9$1'(727$/(.26735,-6,17(*5$$/7(1/$67(9$1'(9(5.$9(/$$5: ¼
B.T.W. inclusief
De gemeenteraad wordt voorgesteld goed te keuren de plannen, lasten en voorwaarden, alsook de kostprijsraming van
de opdracht van werken tot het aanleggen van nutsleidingen (O.V., L.S., T.V. en gas) in de private verkaveling N.V.
Durabrik (uitbreiding Hippodroomlaan, aansluitend op de Derbylaan).
1RGPDCTGYGTMGP4KQNGTKPIUGPDGUVTCVKPIUYGTMGP<CPFUVTCCV#CPUVGNNGPXCPGGP
XGKNKIJGKFUEQÑTFKPCVQT)QGFMGWTKPINCUVGPGPXQQTYCCTFGPCNUQQMFGMQUVRTKLUTCOKPI8CUVUVGNNKPI
XCPFGYKL\GXCPIWPPGP  
In zitting van 11 maart 2002 heeft de gemeenteraad :
a.
b.

Goedgekeurd de plannen, het bestek en de kostprijsraming, meerbepaald ¼%7:LQFOXVLHI GHILQLWLHI
ontwerp) van de riolerings- en bestratingswerken in de Zandstraat, gedeelte tussen Duinen- en Dorpsstraat en
werken herprofileren wegenis in de Dorpsstraat, tussen Duinen- en Molenstraat;
Vastgesteld de wijze van gunnen van deze opdracht, meerbepaald bij openbare aanbesteding.

Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, in werking getreden op 1 mei 2001,
stipuleert o.a. dat YHUSOLFKWis de aanstelling van een veiligheidscoördinator ontwerp en een veiligheidscoördinator
verwezenlijking :
a. Op bouwplaatsen met meer dan één aannemer;
b. Wanneer de kostprijs van de werken meer dan ¼EHGUDDJW

2PVFKULMYLQJRSGUDFKWYDQGLHQVWHQ
De veiligheidscoördinator dient een veiligheids- en gezondheidsplan op te maken, een coördinatiedagboek bij te houden
en een postinterventiedossier op te stellen. Het dossier dient alle elementen te bevatten, die nuttig kunnen zijn voor de
latere veilige uitvoering en voor eventuele daaropvolgende onderhouds- en renovatiewerken. De coördinator dient
daartoe de nodige beroepservaring te hebben en een specifieke scholing te hebben gevolgd.
Kostprijsraming : circa 3 % van de totale kostprijs van de werken, wat overeenstemt met ongeveer ¼
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
a.
b.

Goed te keuren de lasten en voorwaarden, alsook de kostprijsraming (¼ YDQGHRSGUDFKWYDQ
diensten tot het coördineren van de veiligheid (ontwerp en verwezenlijking) van het project Zandstraat;
Vast te stellen de wijze van gunnen van deze opdracht van diensten, meerbepaald bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

)GOGGPVGNKLMG%QOOKUUKGXQQT4WKOVGNKLMG1TFGPKPI )'%141 )QGFMGWTKPIJWKUJQWFGNKLM
TGINGOGPV  
In de GECORO - vergadering van dinsdag 26 maart 2002 werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd met als
opschortende voorwaarde, artikel 11 paragraaf 1 te herzien in de laatste GECORO vergadering van 2002.
Dit artikel bepaalt immers dat geen presentiegeld voor de vergadering van de commissie is voorzien. De GECORO
leden wensen dit te wijzigen en vragen voor het jaar 2003 kredieten te voorzien om de GECORO werkbaar te maken.
Hierbij wordt verwezen naar omliggende gemeenten die het belang van de GECORO niet onderkennen en de vereiste
(financiële) inspanning voorzien om de goede werking van de commissie te waarborgen.
Het college is van oordeel (zitting 02.04.2002) dat een aanvulling van het artikel 11§4 m.b.t. de herziening van
presentiegeld voor volgend werkingsjaar niet relevant is gezien de GECORO te allen tijde concrete voorstellen kan
formuleren zodat het huishoudelijk reglement zoals voorgesteld, door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd.
.CUVGPGPXQQTYCCTFGPXQQTFGNGXGTKPIXCPGGPDTQOHKGVU V[RGUEQQVGT XQQTFGIGOGGPVGNKLMG
OWUMWUTCVXCPIGT  
Voor de bestrijding van de muskusrat verplaatst de heer Walter Vercruyce (de gemeentelijke muskusratvanger) zich
steeds per fiets .
Tijdens de voorbije vergaderingen van het Regionaal Comité Blankenberge ter bestrijding van de muskusrat werd de
transportproblematiek van de muskusratvangers besproken .
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18/09/2001 beslist bij het Regionaal Comité Blankenberge een
aanvraag in te dienen voor de betoelaging van de aankoop van een bromfiets (type scooter) . Deze aanvraag werd op
15/10/2001 door de Provinciale Technische dienst Waterlopen gunstig geadviseerd .
Tijdens de vergadering d.d. 26/02/2002 van het Regionaal Comité Blankenberge ter bestrijding van de muskusrat werd
beslist aan de gemeente Bredene een toelage toe te kennen van 80% op de aankoopprijs, meer bepaald ¼LQ
en het saldo in 2003 .
De gemeenteraad heeft in zitting van 27/12/2001 onder het artikel 875-02/02/02/743-51 een krediet in buitengewone
dienst ten bedrage van ¼JRHGJHNHXUGYRRUGHDDQNRRSYDQHHQ VFRRWHU EURPILHWV
Het college stelt de gemeenteraad voor de lasten en voorwaarden voor de levering van een bromfiets (type scooter) voor
de gemeentelijke muskusratvanger goed te keuren en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) vast te stellen .

-QUVGNQ\GQXGTFTCEJVXCPOwITQPFIGNGIGPJQGM$NGMMCGTVUVTCCV&CPEMCGTVUVTCCVMCFCUVTCCN
IGMGPFuCHFGNKPIUGEVKG%FGGNXCPPT+FQQTFGGEJVGNKPIGP,QJP2[TC2CUECNG(WTNKPKYQPGPFG
4WGFW5WFVG5QODTGHHG .KIP[   
Uit het metingplan d.d. 15/02/2001 van de b.v.b.a. Studiebureau ir. G. Verschave bleek dat uit oogpunt van
verkeersveiligheid (zichtbaarheid) bij de wegenisvernieuwing Blekkaertstraat / Danckaertstraat een klein gedeelte van
het goed, gelegen hoek Blekkaertstraat / Danckaertstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C deel van nr. 43L2 en
eigendom van de heer John Pyra bij het openbaar domein zou ingelijfd worden .
Het betreft de kleine driehoek met een oppervlakte van 2,39 m² .
Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/03/2001 werd aan het Aankoopcomité te Brugge
gevraagd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad de akte van afstand van onroerend goed te verlijden
. Dit gebeurde op 17/12/2001 .
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze kosteloze overdracht en de erbij horende bepalingen goed te keuren

