VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 16/02/2009
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/01/2009

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, , Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley
Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en
Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen wanneer zijn voorstel
inzake wijziging van de afbakening van de bebouwde kom in de omgeving
van de Derbylaan/Danckaertstraat, dat inmiddels gunstig werd geadviseerd
door de verkeerscommissie op 6 november jl., ter goedkeuring zal worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat dit dossier in de
eerstvolgende zitting zal worden voorgelegd.

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 26/01/2009 worden goedgekeurd.
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Punt 2: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Wijziging.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, , Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu,
Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon
Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen;
Sandy Dobbelaere, Françoise Praet en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•

aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad, in
zitting van 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/11/1999 houdende akkoord met de
overdracht door het Vlaams Gewest aan de Gemeente Bredene van een
gedeelte van de gewestweg N317 (Kapelstraat), meerbepaald tussen
Koerslaan en grensscheiding De Haan, alsook met de financiële tussenkomst
van het Vlaams Gewest, meerbepaald 519.797,79 EUR, btw inclusief
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg) tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
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•

verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Feiten, context •
en argumentatie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/11/2008,
werd gunstig advies uitgebracht over het voorstel van de lokale politie en
gemeenteadministratie om in de Kapelstraat, meerbepaald ter hoogte van
de ingangen van de handelszaken met nrs. 47 en 55 (respectievelijk Lidl en
Delhaize) een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen. De klanten
van beide winkels maken immers nauwelijks gebruik van het bestaand
zebrapad, dat gelegen is tussen de beide. De straat wordt doorgaans
gekruist op de plaats, waar aan de overzijde de boordstenen verlaagd zijn.

•

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat tijdens een vorige zitting werd
voorgesteld om ten hoogte van deze handelszaken slechts één extra breed
zebrapad aan te leggen. Het raadslid vestigt er de aandacht op dat de
wegcode dit ook toelaat.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat hier het advies van de
politie en technische dienst werd gevolgd. De secretaris licht toe dat het
voorstel van een breder voetpad gebaseerd was op de veronderstelling dat
zebrapaden op een bepaalde minimumafstand van elkaar dienen gelegd, wat
evenwel niet het geval is.

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen wordt als volgt gewijzigd
Hoofdstuk IV (Wegmarkeringen) – artikel 10 A (Oversteekplaatsen voor
voetgangers)
Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het Koninklijk Besluit van
01/12/1975.
Opheffing
Kapelstraat, haaks over de rijbaan en het fietspad, ter hoogte van het huis nr. 55
Vaststelling
Kapelstraat, haaks over de rijbaan en het fietspad, ter hoogte van de ingangen
van de handelszaken met nrs. 47 en 55
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Punt 3: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Breeweg). Her vaststelling

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy
Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

Stemmen

beslissing d.d. 01/09/2003 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Breeweg)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De vraag van 1° schepen Jacques Deroo voor het aanleggen van een
oversteekplaats voor voetgangers in de Breeweg, haaks over de rijbaan,
meerbepaald ter hoogte van de aansluiting Pauwhoflaan (noordelijke zijde),
werd door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op
06/11/2008, gunstig geadviseerd

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 01/09/2003 houdende vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Breeweg)
Artikel 2
In de Breeweg wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, meerbepaald ter hoogte van de aansluiting
Pauwhoflaan (noordelijke zijde).
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden,
evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
Artikel 3
In de Breeweg, tussen Reigersstraat en Zijdeling, meerbepaald langs de zijde van
het fietspad, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.

Punt 4: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys, en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy
Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

beslissing d.d. 31/01/2000 van de gemeenteraad houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Sluizenstraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Feiten, context •
en argumentatie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 06/11/2008,
werd gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Conny Vyvey,
Sluizenstraat 240 en Jackie Deschacht, Sluizenstraat 248, 8450 Bredene,
over het nemen van verkeersremmende maatregelen in het gedeelte
Sluizenstraat, dat zich buiten de bebouwde kom bevindt (deel, palend aan
Blauwe Sluis) en meerbepaald over het invoeren van een aanvullende
snelheidsbeperking in deze straat, namelijk maximum 50 km/uur vanaf
aansluiting Brugsesteenweg tot aan huis nr. 212

•

Raadslid Dany Hollevoet die betreurt dat het invoeren van deze
snelheidsbeperking niet gepaard gaat met structurele maatregelen. Naar
aanleiding van de bespreking van de herbestratingswerken in de
Sluizenstraat tijdens de raadszitting van 18/12/2006 werd door het raadslid
de aandacht gevestigd op de noodzaak van dergelijke structurele
maatregelen. Raadslid Dany Hollevoet meent dat enkel het plaatsen van
verkeersborden onvoldoende is om de snelheid in deze drukbereden straat
te verminderen en bijgevolg de veiligheid van de zwakke weggebruiker te
garanderen, wat ook gebleken is verder in deze straat tegenaan de
dorpskom.
Burgemeester Willy Vanhooren die enerzijds antwoordt dat reeds
structurele maatregelen werden genomen door het plaatsen van
betonblokken ter hoogte van de Blauwe Sluis en anderzijds er de aandacht
op vestigt dat in dit gedeelte van de Sluizenstraat onmogelijk versmallingen
kunnen worden aangebracht omdat deze toegangsweg ook druk gebruikt
wordt door vrachtwagens. Bovendien merkt de burgemeester op dat de
beperking van de snelheid tot 50km/uur in dit straatgedeelte niet nodig is
om de zwakke weggebruikers te beschermen, gelet op de aanwezigheid van
een afgescheiden fietspad en het zeer beperkt voetgangersverkeer langs
deze straat, maar wel om de lawaai- en trilhinder voor de omwonenden te
beperken.
Schepen Jacques Deroo die er de aandacht op vestigt dat bij nieuwe werken
telkens de nodige (infra-)structurele maatregelen worden genomen. Hierbij
verwijst hij naar de werken in de Pr. Elisabethlaan.

Tussenkomsten

•

•
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 31/01/2000 houdende vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Sluizenstraat)
Artikel 2
In de Sluizenstraat, langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf huis nr.
133 tot aan de aansluiting met de Brugsesteenweg, wordt een fietspad ingericht,
gesignaleerd door de verkeersborden D7.
Artikel 3
In de Sluizenstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht vanaf het huis nr. 132.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 4
De Sluizenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse
witte onderbroken strepen in bocht ter hoogte van de aansluiting met de
Noord-Edestraat, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 5
In de Sluizenstraat duidt een witte doorlopende streep aan weerszijden van de
rijbaan de denkbeeldige rand van de rijbaan aan, vanaf de aansluiting met de
Brugsesteenweg tot ter hoogte van het huis nr. 134, overeenkomstig artikel
75.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
Artikel 6
In de Sluizenstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over rijbaan, ter hoogte van het huis nr. 26.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 7
In de Sluizenstraat is er een snelheidsbeperking van maximum 50
km/uur vanaf aansluiting Brugsesteenweg tot het huis nr. 212, in
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beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de
verkeersborden C43 – ‘50’.
Artikel 8
In de Sluizenstraat is er een snelheidsbeperking van maximum 70
km/uur vanaf het huis nr. 212 tot de aansluiting Noord-Edestraat, in
beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de
verkeersborden C43 – ‘70’.
Artikel 9
In de Sluizenstraat vanaf huis nr. 1 tot huis nr. 27, langs de zijde van de oneven
huisnummers, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 10
In de Sluizenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- aan de zijde van de even huisnummers, vanaf de Dorpsstraat over een lengte
van 23 m in de richting van de Brugsesteenweg
- aan de zijde van de even huisnummers, tegenover de Molenstraat en langs
weerszijden 10 meter links en rechts voorbij aansluiting
- aan de zijde van de even huisnummers, vanaf oversteekplaats fietsers ter
hoogte van huis nr. 132 tot aan de scheiding van het huis nr. 134 en het huis nr.
136.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 5: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Kerkstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth
Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy
Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 16/02/2009

8

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•
•

artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976, waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing d.d. 17/03/2008 van de gemeenteraad houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Kerkstraat)
verslag van de vergadering d.d. 06/11/2008 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

In vergadering van 06/11/2008 heeft de gemeentelijke verkeerscommissie
gunstig advies uitgebracht over het elimineren van de voorbehouden
parkeerplaats voor ceremoniewagens, gelegen op de eerste parkeerhaven
op de parking voor het jeugdhuis in de Kerkstraat

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/03/2008 houdende her
vaststelling van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de Kerkstraat.
Artikel 2
In de Kerkstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting
van het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ naar de kerk.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19
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Artikel 3
In de Kerkstraat, meerbepaald op de tweede parkeerhaven op de parking voor
het jeugdhuis is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 4
In de Kerkstraat is het parkeren verboden in de bocht ter hoogte van het
jeugdhuis.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 6: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke
politieverordening van de burgemeester, houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer in de Prinses Elisabethlaan op zondag 01/02/2009.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Françoise Praet, Valerie Degroodt, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Sandy Dobbelaere en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en latere wijzigingen
Ministerieel Besluit d.d. 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
en latere wijzigingen

•
•
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•
•

Verwijzingsdocumenten

•

Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens
artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

tijdelijke politieverordening d.d. 28/01/2009 van de burgemeester,
houdende beperkende maatregelen in de Prinses Elisabethlaan naar
aanleiding van de loopwedstrijd “47ste Corrida van ’t Sas”op zondag
01/02/2009.

Feiten, context Naar aanleiding van de organisatie van de loopwedstrijd “47ste Corrida van ’t
en argumentatie Sas” op zondag 01/02/2009 was het noodzakelijk om bij hoogdringendheid een
tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake het
verkeer door de burgemeester te laten vaststellen.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening houdende
beperkende maatregelen inzake het verkeer in de Prinses Elisabethlaan, naar
aanleiding van de loopwedstrijd “47ste Corrida van ’t Sas”op zondag 01/02/2009.

Punt 7: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Vaststellen van een nieuwe
algemene politieverordening

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Jacky Maes, schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Kristien Vanmullem, schepen
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikels 119bis, 119ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•

•

Tussenkomsten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/06/1988 houdende vaststellen van
het algemeen gemeentelijk politiereglement, alsook de latere aanvullingen
en wijzigingen van dit algemeen gemeentelijk politiereglement
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 houdende goedkeuring van
de strategische nota 2007 – 2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/02/2009
houdende vaststellen van het ontwerp van een nieuwe algemene
politieverordening
begeleidende nota bij het ontwerp van algemene politieverordening

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet geeft aan de gemeenteraad de
bevoegdheid om straffen of administratieve sancties te bepalen voor het
overtreden van gemeentelijke reglementen. Dit is met name van belang
voor de overtreding van gemeentelijke politieverordeningen.
De strategische nota 2007 – 2012 stelt dat het gemeentebestuur het
systeem van administratieve sancties zal invoeren voor overtredingen op de
politieverordening. Een dergelijke administratieve sanctie kan bestaan uit
het opleggen van een boete tot een maximum van 250 EUR, de schorsing of
intrekking van een door de gemeente afgeleverde vergunning of de tijdelijke
of permanente administratieve sluiting van een instelling.
De invoering van het systeem van administratieve sancties wordt
aangegrepen om een geactualiseerd en realistisch te handhaven algemene
politieverordening op te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat geen
elementen meer worden geregeld die reeds in andere wetgeving staat (wat
in het huidig reglement veelvuldig het geval is) en dat in de eerste plaats
wordt gefocust op relevante maatschappelijke problemen en niet zozeer op
volledigheid. Dit moet het ontstaan van “slapende artikels” tegengaan en de
rechtszekerheid van de burger vergroten. Tegelijk kunnen de artikels die
wél in de verordening staan beter worden gehandhaafd.
In het nieuw ontwerp wordt zoveel mogelijk gekozen voor een handhaving
aan de hand van gemeentelijke administratieve boetes. Typerend aan een
administratieve boete is dat de rechtsvoering niet verloopt via de rechtbank
maar via een sanctionerend ambtenaar (in casu de gemeentesecretaris).
Het ontwerp van politieverordening is grotendeels gebaseerd op een
modelontwerp van de VVSG en van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Waar nuttig werden daarnaast passages uit het huidig reglement in de
nieuwe tekst verwerkt.
Merk op dat aan dit dossier twee nevendossiers verbonden zijn:
− De aanduiding van de gemeenteambtenaren die bevoegd zijn om
inbreuken vast te stellen op de politieverordening.
− Het vaststellen van een reglement op de appartementsnummering. Dit
is in detail geregeld in het huidig politiereglement, maar hoort thuis in
een reglement van inwendig bestuur. De tekst zelf wordt behouden,
maar wordt losgekoppeld van de politieverordening en in een
afzonderlijk reglement gegoten.

Burgemeester Willy Vanhooren die de raad voorstelt om het voorliggend
reglement, dat grondig en degelijk werd voorbereid door de administratie,
in zijn geheel en bijgevolg zonder aanpassingen goed te keuren en hiervan
een evaluatie te maken na één jaar. Deze evaluatie kan dan leiden tot een
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•

•

•

eventuele bijsturing van het reglement.
Raadslid Kristof Vermeire die opmerkt dat zijn fractie reeds lang vragende
partij was voor de invoering van gemeentelijke administratieve sancties,
maar eveneens stelt dat moet worden vastgesteld dat de voorbereiding van
dit dossier heel wat tijd heeft gevergd. De CD&V-fractie heeft geen
inhoudelijke opmerkingen over dit dossier. Raadslid Vermeire verwijst wel
naar een eerdere schriftelijke vraag over de coördinatie van de
politiereglementen van de gemeenten Bredene en De Haan die deel
uitmaken van dezelfde politiezone. Het raadslid vestigt er de aandacht op
dat uit cijfers van de VVSG blijkt dat in 70% van de politiezones de
politiereglementen op elkaar werden afgestemd. Raadslid Vermeire wenst
de stand van zaken te kennen in de politiezone Bredene – De Haan.
Burgemeester Willy Vanhooren die antwoordt dat reeds bij het begin van
de politiesamenwerking met De Haan een poging werd ondernomen tot
coördinatie van de politiereglementen, maar dat deze poging snel werd
gestopt wegens de uiteenlopende visies van beide besturen.
De
burgemeester meent dat de suggestie van het raadslid juist en interessant is,
maar dat de – in functie van handhaving – noodzakelijke afstemming
momenteel niet haalbaar is. Tevens hoopt hij dat in de toekomst deze
afstemming wel mogelijk zal worden.
Schepen Jacky Maes die suggereert om De Haan voor te stellen het
politiereglement van Bredene over te nemen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het huidig algemeen gemeentelijk politiereglement wordt opgeheven. Dit
reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 01/06/1988 en
nadien als volgt gewijzigd en aangevuld:
Aanvullingen
Art. 2.7.4 (GR 11/03/1991)
Art. 3.3.6 (GR 16/12/1993)
Art. 3.3.7 (GR 16/12/1993)
Art. 3.3.8 (GR 16/12/1993)
Art. 3.3.9 (GR 16/12/1993)
Art. 3.5.15 (GR 11/10/1993)
Art. 3.5.16 (GR 11/10/1993)
Art. 3.5.17 (GR 11/10/1993)
Afd. 4.10 (GR 15/02/1993)
Art. 4.10.1 (GR 15/02/1993)
Art. 8.6.5 (GR 30/03/1989)
Art. 8.6.6 (GR 30/03/1989)
Art. 8.6.7 (GR 30/03/1989)
Afd. 2.12. (GR 16/11/1994)
Art. 2.12.1 (GR 16/11/1994)
Art. 2.12.2 (GR 16/11/1994)
Afd. 2.13 (GR 13/06/2005)
Afd. 3.10 (GR 27/12/1995)
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Wijzigingen
Art. 2.4.3 (GR 30/03/1989)
Art. 2.4.4 (GR 11/03/1991)
Art. 3.5.16 (GR 31/01/1994)
Art. 9.2.3 (GR 11/03/1991)
Art. 9.3.1 (GR 30/03/1989)
Art. 9.3.2 (GR 30/03/1989)
Art. 8.1.1 (GR 24/06/1996)
Art. 8.1.2 (GR 24/06/1996)
Art. 8.1.3 (GR 24/06/1996)
Art. 9.2.3 (GR 24/06/1996)
Art. 9.2.5 (GR 14/10/1996)
Art. 9.2.3 (GR 22/06/1998)
Art. 8.6.7 (GR 20/04/1999)
Art. 3.10.2 (GR 16/08/2000)
Art. 3.10.3 (GR 16/08/2000)
Art. 3.5.2 (GR 04/12/2000)
Art. 3.5.4 (GR 04/12/2000)
13

Art. 3.10.1 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.2 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.3 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.4 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.5 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.6 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.7 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.8 (GR 27/12/1995)
Art. 3.10.9 (GR 27/12/1995)
Art. 8.1.16 (GR 24/06/1996)
Art. 8.1.17 (GR 24/06/1996)
Art. 2.11.3 (GR 25/07/1996)
Afd. 5.7 (GR 29/12/1997)
Afd. 8.7 (GR 15/09/1999)
Art. 2.2.6 (GR 15/09/2001)
Art. 2.2.7 (GR 15/09/2001)
Art. 2.2.8 (GR 15/09/2001)
Art. 2.2.9 (GR 15/09/2001)
Art. 2.2.10 (GR 15/09/2001)
Art. 2.2.11 (GR 15/09/2001)
Art. 2.2.12 (GR 15/09/2001)
Afd. 5.6 (GR 23/04/2001)
Art. 5.6.1 (GR 23/04/2001)
Hfdst. 8 (GR 25/06/2001)
Afd. 8 (GR 25/06/2001)
Art. 8.1.18 (GR 25/06/2001)
Art. 8.1/19 (GR 25/06/2001)
Art. 9.2.3 (GR 08/03/2004)

Art. 3.10.3 (GR 23/04/2001)
Art. 9.2.3 (GR 17/11/2003)
Art. 8.1.16 (GR 19/12/2003)
Art. 9.2.4 (GR 08/03/2004)
Art. 9.3.10 (GR 08/03/2004)

Art. 8.4.2 (GR 20/12/2004)
Art. 8.4.6 (GR 20/12/2004)
Art. 2.8.12 (GR 24/01/2005)
Art. 4.11.1 (GR 18/04/2005)
Hfdst. 10 (GR 26/07/2005)
Art. 4.11.2 (GR 03/10/2005)
Art. 8.1.20 (GR 12/6/2006)
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de algemene politieverordening vast. De algemene
politieverordening maakt integrerend deel uit van deze beslissing.

Punt 8: beleidsondersteuning - Administratieve sancties. Aanduiden van de vaststellende
gemeenteambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

artikels 119bis, 119ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Koninklijk Besluit d.d. 05/12/2004 houdende vaststelling van de
minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen,
zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe
gemeentewet
Wet d.d. 15/05/2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht,
tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende oprichten van
een dienst gemeenschapswachten.
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/02/2009
houdende principiële aanduiding van de vaststellende gemeenteambtenaren
in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet geeft aan de gemeenteraad de
bevoegdheid om straffen of administratieve sancties te bepalen voor het
overtreden van gemeentelijke reglementen. Dit is met name van belang
voor de overtreding van gemeentelijke politieverordeningen.
De strategische nota 2007 – 2012 stelt dat het gemeentebestuur het
systeem van administratieve sancties zal invoeren voor overtredingen op de
politieverordening. Een dergelijke administratieve sanctie kan bestaan uit
het opleggen van een boete tot een maximum van 250 EUR, de schorsing of
intrekking van een door de gemeente afgeleverde vergunning of de tijdelijke
of permanente administratieve sluiting van een instelling.
Inbreuken op de politieverordening die enkel strafbaar worden gesteld met
gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden vastgesteld door
gemeenteambtenaren. De gemeenteraad moet deze gemeenteambtenaren
echter expliciet aanwijzen, zoals bepaald in artikel 119bis van de Nieuwe
Gemeentewet.
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−

•
•

Tussenkomsten

•

•

Merk op dat politieambtenaren en hulpagenten van de politie steeds
bevoegd blijven om inbreuken vast te stellen.
De betrokken gemeenteambtenaren moeten voldoen aan de voorwaarden
van het koninklijk besluit d.d. 05/12/2004. Het aanduiden van de
gemeenteambtenaren gebeurt dus onder een opschortende voorwaarde.
Het college ven burgemeester en schepenen stelt volgende
gemeenteambtenaren voor als vaststellend ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties:
− personeelsleden aangesteld als gemeenschapswacht-vaststeller
− Willy Vermeylen
− Jean Pierre Declercq
− Daniel Eyland en dit voorzover de inbreuk betrekking heeft op
bepalingen in een verordening die slaan op het containerpark
− personeelsleden aangesteld als hoofdredder of zijn vervanger en dit
voorzover de inbreuk plaatsvindt op het strand, in de duinen of in zee.
− Guy Lams, sportfunctionaris, voor zover de inbreuk betrekking heeft op
bepalingen in een verordening die slaan op het sportcentrum
− Alain Billiouw, Geert Huyghe en Ignace Claeys, ploegbazen

Raadslid Dany Hollevoet die vaststelt dat niet alle personeelsleden die
worden aangeduid over een volledige bevoegdheid beschikken en die tevens
wijst op de noodzaak van een verduidelijking van de functie en
bevoegdheden van de betrokken personeelsleden.
De
secretaris
die
antwoordt
dat
deze
bevoegdheid
c.q.
verantwoordelijkheid
straks
zal
worden
opgenomen
in
de
functiebeschrijving van deze personeelsleden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad wijst volgende gemeenteambtenaren aan als vaststellend
ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties:
• personeelsleden aangesteld als gemeenschapswacht-vaststeller
• Willy Vermeylen
• Jean Pierre Declercq
• Daniel Eyland en dit voorzover de inbreuk betrekking heeft op bepalingen in
een verordening die slaan op het containerpark
• personeelsleden aangesteld als hoofdredder of zijn vervanger en dit
voorzover de inbreuk plaatsvindt op het strand, in de duinen of in zee.
• Guy Lams, sportfunctionaris, voor zover de inbreuk betrekking heeft op
bepalingen in een verordening die slaan op het sportcentrum
• Alain Billiouw, Geert Huyghe en Ignace Claeys, ploegbazen
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Punt 9: technische dienst - Openbare werken. Herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan-N9. Goedkeuring van de voorwaarden van de uitbreiding van de overeenkomst
met Grontmij (studieopdracht wegenis- en rioleringswerken Staessensstraat - plannen,
bijzonder lastenboek-bestek, kostprijsraming, leiding van de werken en veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering)

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/05/2002 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van een overeenkomst, af te sluiten met een ontwerper
voor het opmaken van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek en
kostprijsraming, alsook voor de leiding van de werken tot het herinrichten
van de doortocht van de Prinses Elisabethlaan N9 (vanaf brug over het
kanaal Oostende-Brugge (grensscheiding Oostende) tot aan de
Brugsesteenweg (parkzone Pescator)) en vaststelling van de wijze van
gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/12/2002
houdende toewijzing aan nv Grontmij Verschave, Oostendse Steenweg 146,
8000 Brugge, van de opdracht van diensten met als voorwerp het opmaken
van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek en kostprijsraming van de
werken tot herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan N9, alsook
het verzekeren van de leiding van de werken en de veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2008 houdende vaststelling van
de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming
(991.776,15 EUR, btw inclusief, ereloon exclusief) van de opdracht van

•

•
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•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

werken tot herinrichting van de Prinses Elisabethlaan (weg- en
rioleringswerken), onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Wegen en
Verkeer
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15/12/2008
houdende akkoord met het voorstel van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Agentschap Wegen en Verkeer, om de opdracht van werken
tot herinrichting van de Prinses Elisabethlaan (N9) toe te wijzen aan
Verhelst Aannemingen nv, Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg, voor de totale
prijs van 2.630.527,97 EUR, btw inclusief (aandeel Gemeente Bredene
847.121,59 EUR, btw inclusief)

Grontmij, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge, werd toevertrouwd de
studie van de werken tot herinrichting van de doortocht Prinses
Elisabethlaan N9, een gecombineerd project Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap-Gemeente Bredene. De werken behelzen de volledige
renovatie (riolering en wegenis) van de doortocht “Sas” – gewestweg N9,
vanaf de brug over het kanaal Oostende-Brugge (grensscheiding Oostende)
tot aan de Brugsesteenweg (parkzone Pescator). Inmiddels werden deze
openbare werken door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Agentschap Wegen en Verkeer, toegewezen aan Verhelst Aannemingen nv,
Vaartstraat 1, 8460 Oudenburg, voor de totale prijs van 2.630.527,97 EUR,
btw inclusief (aandeel Gemeente Bredene 847.121,59 EUR, btw inclusief).
De opbraakwerken (aannemer infrastructuur) starten op 16/02/2009. De
nutsmaatschappijen (Eandis, Belgacom, VMW, TMVW en Elia Asset nv)
starten hun werken omstreeks 02/03/2009.
Door Elia Asset nv, Keizerlaan 20, 1000 Brussel, zijn vanaf begin maart 2009
niet enkel werken gepland in de Prinses Elisabethlaan, maar ook in de
onmiddellijke omgeving van de werfzone, meerbepaald voor het aanleggen
van ondergrondse 150 kV-verbindingen hoogspanning, vertrekkende van het
150 kV/36-station Slijkens (domein gemeentelijk dienstencentrum –
Staessensstraat) tot aan de ambachtelijke zone Prinses Elisabethlaan
(kruising waterloop Noord-Ede). Het wegdek van de Staessensstraat moet
daartoe worden opgebroken vanaf de aansluiting Prinses Elisabethlaan tot
en met het Michel Vanden Wegheplein. Omdat het wegdek en de
rioleringen in dit gedeelte van de straat aan vernieuwing toe zijn, is het
aangewezen dat ons bestuur deze ingreep gelijktijdig met de nutswerken
Elia Asset nv laat uitvoeren (samenvoeging in het algemeen belang).
Laatstgenoemde nutsmaatschappij zal participeren in de kosten van de
wegeniswerken, niet in de kosten van de studieopdracht
De gemeenteraad wordt voorgesteld de voorwaarden van de uitbreiding
van de overeenkomst met Grontmij voor het opmaken van een studie van
de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan-N9, meerbepaald
aanvullende studie weg- en rioleringswerken Staessensstraat, goed te
keuren (technische coherentie werken Prinses Elisabethlaan – relevante
know how ontwerper – economische motieven (betere financiële
voorwaarden))
Inhoud addendum
- Opmaak plannen en bijzonder lastenboek-bestek
- Becijferen kostprijsraming
- Leiding en toezicht werken
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•

Financiële
gevolgen

- Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
In het budget (buitengewone dienst) 2009 is krediet ingeschreven voor het
financieren van voornoemde aanvullende studie, meerbepaald 25.000 EUR

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Ontwerper
Staessensstraat
project Elia

Tussenkomsten

•
•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
25.000 EUR 421 09/09 731-60
–
25.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die wenst te vernemen wat het aandeel zal
zijn van Elia in deze werken en bijgevolg ook de kosten van deze
studieopdracht.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat dit nog het voorwerp moet
vormen van onderhandelingen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van het
addendum aan de overeenkomst Gemeente Bredene-Grontmij betreffende de
studie van de herinrichting van de doortocht Prinses Elisabethlaan (N9),
meerbepaald de bijkomende opdracht van diensten met als voorwerp het
opmaken van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek en kostprijsraming van de
weg- en rioleringswerken Staessensstraat (inbegrepen leiding en toezicht
werken, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering)

Punt 10: beleidsondersteuning - Algemeen. Vaststellen van een reglement betreffende het
toekennen van appartementsnummers in meergezinswoningen.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
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Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/06/1988 houdende vaststellen van
het algemeen gemeentelijk politiereglement, alsook de latere aanvullingen
en wijzigingen van dit algemeen gemeentelijk politiereglement (opgeheven)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/02/2009
houdende vaststellen van ontwerp van reglement betreffende het
toekennen van appartementsnummers

•

Feiten, context •
en argumentatie

•

In het kader van de opmaak van een nieuwe algemene politieverordening,
werd de regeling inzake het toekennen van appartementsnummers -die in
het oude algemeen politiereglement staat- opgeheven. De regeling wordt
daarenboven niet overgenomen in de nieuwe algemene politieverordening,
aangezien de inhoud van de betrokken artikels strikt gezien geen betrekking
heeft op materie die in een politieverordening wordt geregeld.
De regeling inzake het toekennen van appartementsnummers zelf is echter
nog steeds geldig en wordt bijgevolg best hernomen in een afzonderlijk
reglement van inwendig bestuur.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om volgend reglement betreffende het toekennen van
appartementsnummers in meergezinswoningen vast te stellen:
Artikel 1
Voor de toepassing van het onderhavig reglement wordt verstaan
onder:
•

•

Appartement: elk aaneengesloten deel van een gebouw
afzonderlijk kan dienen als bewoning voor een gezin of
alleenstaande, of dat desgevallend dienst kan doen als
handelszaak.
Meergezinswoning: elke woning waar meer dan

Verslag gemeenteraadszitting 16/02/2009

dat
een
een
een

20

•
•
•

referentiepersoon verblijft.
Algemene ingang: de ingang die leidt naar alle appartementen, de
afzonderlijke ingangen op het gelijkvloers niet meegerekend.
Referentiegevel: de gevel waar de algemene ingang zich bevindt.
Woningencomplex: een gebouw duidelijk bestaande uit
verschillende aaneengesloten woonblokken met aparte algemene
ingangen.

Artikel 2
Een appartementsgebouw met een enkele algemene ingang krijgt een
apart huisnummer voor het gehele gebouw. Indien er reeds een
dubbelnummer voor het gehele gebouw bestaat, dan wordt het
huisnummer van de oorspronkelijke bouwaanvraag toegekend aan de
gehele gebouw. Indien dit niet mogelijk is, wordt steeds het laagste
huisnummer toegekend.
Een woongelegenheid die binnen een appartementsgebouw een aparte
ingang heeft, wordt beschouwd als een onderdeel van het gebouw.
Bijgevolg wordt er ook een appartementsnummer aan toegekend.
Toch kan een woongelegenheid met een aparte ingang op aanvraag een
eigen huisnummer toegekend krijgen door het gemeentebestuur. Dit
kan enkel op voorwaarde dat de woongelegenheid op geen enkele
manier toegankelijk is (of kan gemaakt worden) via de algemene ingang.
Het appartementsnummer zelf wordt dan als reservenummer
gehouden.
Een woongelegenheid met een eigen huisnummer uit het verleden die
op geen enkele manier toegankelijk is (of kan gemaakt worden) via de
algemene ingang, mag het eigen huisnummer uit het verleden behouden.
Deze
woongelegenheid
wordt
niet
meegeteld
in
de
appartementsnummering.
Een handelszaak die binnen een appartementsgebouw een aparte ingang
heeft, wordt beschouwd als een onderdeel van het gebouw. Bijgevolg
wordt er ook een appartementsnummer aan toegekend.
Toch kan deze handelszaak op aanvraag een eigen huisnummer
toegekend
krijgen
door
het
gemeentebestuur.
Het
appartementsnummer zelf wordt dan als reservenummer gehouden.
Een handelszaak met een eigen huisnummer uit het verleden mag dit
huisnummer behouden. Deze handelszaak wordt niet meegeteld in de
appartementsnummering.
Indien een deel van het appartementsgebouw wijzigt van handelsfunctie
naar woonfunctie, dan vervalt het eigen huisnummer van dit deel ten
voordele van het appartementsnummer. Het huisnummer mag echter
wel behouden worden op voorwaarde dat de woongelegenheid op geen
enkele manier toegankelijk is (of kan gemaakt worden) via de algemene
ingang.
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Een woningencomplex met een enkel huisnummer wordt per woonblok
hernummerd. Het meest linkse woonblok krijgt het oorspronkelijk
huisnummer aangevuld met de laagst mogelijk letter (meestal A) die als
eerste karakter van de index wordt vermeld. De volgende
woonblokken krijgen, gaande van links naar rechts, de eerstvolgende
letters van het alfabet als eerste karakter van de index toegekend. De
appartementsnummering gebeurt afzonderlijk voor elk van die delen.
Afzonderlijke gebouwen met eenzelfde huisnummer gelegen op
eenzelfde perceel grond worden als volgt hernummerd:
•
•
•
•

Het hoofdgebouw krijgt het oorspronkelijk nummer.
Het bijgebouw het meest links van het hoofdgebouw krijgt het
oorspronkelijk huisnummer aangevuld met de laagst mogelijke letter
(meestal A) die als eerste karakter van de index wordt vermeld.
De volgende bijgebouwen krijgen, gaande van links naar rechts, de
eerstvolgende letters van het alfabet als eerste karakter van de
index toegekend.
Indien er niet duidelijk een hoofdgebouw te onderscheiden is,
wordt aan elk gebouw afzonderlijk een opeenvolgende letter van
het alfabet als eerste karakter van de index toegekend. Daarbij
worden de gebouwen van links naar rechts overlopen, startende
met de laagst mogelijke letter (meestal A)

De appartementnummering gebeurt afzonderlijk voor elk van die delen.
Artikel 3
Het appartementsnummer volgt onmiddellijk op het huisnummer en
wordt daarvan gescheiden door een schuine streep.
Het appartementsnummer bestaat uit vier karakters.
De eerste twee karakters geven de bouwlaag aan. De gelijkvloerse
bouwlaag krijgt het nummer 00 toegewezen. De kelderverdiepingen
krijgen een nummer waarvan het eerste karakter een minteken is.
Appartementen die zich tussen twee verschillende bouwlagen bevinden,
worden automatisch bij de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag
gerekend.
Bij gebouwen of woonblokken met een letter als eerste karakter in de
index, wordt enkel het tweede karakter in aanmerking genomen om de
bouwlaag aan te geven.
De twee laatste cijfers geven de plaatsen aan van de appartementen op
een en dezelfde bouwlaag.
Indien er zich slechts een appartement op een bouwlaag bevindt, dan
krijgt het 01 als 2 laatste cijfers.
Indien er zich verscheidene appartementen op een bouwlaag bevinden,
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dan worden ze als volgt genummerd:
•
•

De appartementen aan de referentiegevel worden, naar de
referentiegevel toekijkend, van links naar rechts genummerd,
startende met het nummer 01.
De appartementen aan de overige gevels worden eveneens, naar de
gevel toekijkend, van links naar rechts verder geteld, waarbij de
gevels in tegenwijzerzin worden overlopen. De hoekappartementen
worden gerekend bij de gevel waarbij ze eerst werden geteld.

Om te bepalen of een appartement effectief op een bepaalde gevel kan
worden meegeteld, worden de ramen als referentie genomen. Het is
reeds voldoende dat er een klein raam aanwezig is. Toilet- en
badkamerramen worden hiervoor echter niet in aanmerking genomen.
In het geval van een appartementsgebouw met duplexappartementen,
wordt er genummerd alsof het gaat om afzonderlijke appartementen op
verschillende bouwlagen. De duplexappartementen zelf krijgen het
laagste appartementsnummer toegekend.
In geval van een samengevoegd appartement, oorspronkelijk bestaande
uit verschillende aparte woongelegenheden, wordt er genummerd alsof
het gaat om verschillende appartementen. Het samengevoegde
appartement zelf krijgt het laagste appartementsnummer toegekend.
Artikel 4
Voor alle personen, ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Bredene op het adres van een appartement
dat het voorwerp uitmaakt van een nieuwe appartementsnummering,
wordt dat nieuwe nummer door het gemeentebestuur in de registers
ingevoerd achter het huisnummer.
De aanpassing van de adresgegevens inzake de appartementsnummers
op de identiteitskaart en andere documenten waarop de verblijfplaats is
vermeld, gebeurt ambtshalve bij de vernieuwing van de betreffende
documenten.
In afwachting van die vernieuwing kunnen de houders van de
documenten, indien ze het wenselijk achten, de aanpassing ervan
bekomen bij het gemeentebestuur.
De eigenaars van de gebouwen of de door hen aangewezen beheerders
delen het juiste appartementsnummer mede aan elke nieuwe bewoner,
met het oog op diens inschrijving in het bevolkings- of
vreemdelingenregister.

Punt 11: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opmaak Ruimtelijk
Uitvoeringsplan "Koningin Astridlaan". Vaststelling bestek, kostprijsraming en wijze van
gunnen.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de hier
van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
artikels 37 tot en met 53 van het decreet d.d. 18/05/1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening
Richtlijn R-ARP-0013-1.0 d.d. 01/10/2001 voor de digitale uitwisseling van
ruimtelijke uitvoeringsplannen in vectorformaat
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20/10/2000 tot bepaling van de
voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de
opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/09/1999 houdende definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12/12/2003 houdende definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

•
•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

Gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
d.d. 26/01/1977 en latere wijzigingen
Bijzonder Plan van Aanleg nr. 12 “Koningin Astridlaan”, goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 06/04/1987
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
ontwerp van bestek voor de opdracht tot opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan “Koningin Astridlaan”
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Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Financiële
gevolgen

De bedoeling is de diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen in de toeristische
zone (RUP “Bredene-Duinen” en RUP “Campingzone” reeds in opmaak en
het nieuw te maken RUP “Koningin Astridlaan”) op elkaar af te stemmen,
teneinde een coherente visie te ontwikkelen in dit voor het toerisme
belangrijk gebied.
Door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone Koningin
Astridlaan kan de bestemming, inrichting en de ontwikkeling van dit gebied,
dat als volgt wordt begrensd, worden geregeld en geoptimaliseerd in functie
van
de
verschillende
noden
(wonen,
verblijfsaccommodatie,
parkeervoorzieningen….)
* ten noorden: Kapelstraat en B.P.A. “Toeristisch Recreatiepark”
* ten zuiden: recreatiegebied
* ten westen: B.P.A. nr. 9 “Bredene-Duinen”
* ten oosten: RUP “Maria-Duyne”
In het budget (buitengewone dienst) 2009 is een krediet van 20.000 EUR
ingeschreven voor de opmaak van het RUP “Koningin Astridlaan”

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
RUP
“Koningin
20.000 EUR 930 09/09 733-60
Astridlaan”
20.000 EUR

Tussenkomsten

•
•

Dienst
BD

Raadslid Gilbert Vanleenhove die verduidelijking vraagt over de afbakening
van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, meer in het bijzonder wat betreft
mogelijke overlapping met het RUP Campingzone.
Schepen Steve Vandenberghe die de aandacht vestigt op artikel 3.3 van het
bestek dat de begrenzing van dit RUP vastlegt en die tevens opmerkt dat er
geen overlapping is met het RUP dat momenteel wordt opgemaakt voor de
campingzone. De schepen wijst tevens op de noodzaak van de afstemming
van de ruimtelijke uitvoeringsplannen “Duinen”, “Campingzone” en “K.
Astridlaan”.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt het bestek (RUP0901), de kostprijsraming (20.000 EUR,
btw inclusief) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht voor opmaak
van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Koningin Astridlaan” vast. Het bestek
maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Punt 12: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren
2009-2012

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Omzendbrief BB 2008/07 d.d. 18/07/2008 betreffende het decreet inzake de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het belastingreglement op het afgeven van
administratieve stukken voor de aanslagjaren 2009-2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/02/2009
houdende het voorstel tot opheffen en opnieuw vaststellen van het
belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de
aanslagjaren 2009-2012

Artikel 4 f) van het reglement d.d. 18/12/2008 op het afgeven van
administratieve stukken bepaalt dat er voor het afgeven van
wapenvergunningen 25,00 EUR belasting per vergunning moet betaald
worden.
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•

•

Uit een telefoongesprek met de provinciale dienst van de
gemeentebelastingen blijkt dat ingevolge de wet van 27/12/2006 de
retributies voor het afleveren van een wapenvergunning verplicht door de
gouverneur worden geïnd.
Voorgesteld wordt om het reglement d.d. 18/12/2008 op het afgeven van
administratieve stukken op te heffen en opnieuw vast te stellen, waarbij
artikel 4 f) geschrapt wordt.

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen (Gilbert Vanleenhove, Kristof
Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 18/12/2008 op het afgeven van administratieve
stukken voor de aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven en opnieuw
vastgesteld voor de aanslagjaren 2009-2012.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2009-2012 een belasting geheven op de afgifte
van administratieve stukken.
Artikel 3
De belasting is een contantbelasting en valt ten laste van de personen of
instellingen aan wie deze stukken op verzoek of ambtshalve worden afgegeven.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
a) op de afgifte van elektronische identiteitskaart:
- 10,00 EUR voor elke identiteitskaart (met inbegrip van de duplicaten)
b) op de afgifte van reispassen:
- 7,50 EUR voor elke reispas
Deze belasting is niet van toepassing op de afgifte van reispassen aan jongeren
die op datum van de afgifte of verlenging van de reispas de leeftijd van 18 jaar
nog niet hebben bereikt.
c) op de afgifte van trouwboekjes:
- 17,50 EUR voor de afgifte van een trouwboekje,
- 17,50 EUR voor één duplicaat van een trouwboekje.
d) voor het afleveren van conformiteitattesten:
- 62,50 EUR per attest
e) voor het afgeven van stedenbouwkundige attesten/inlichtingen:
- 75,00 EUR per attest
Artikel 5
De belasting wordt geheven en ingevorderd wanneer het belastbare stuk wordt
afgegeven en geldt voor alle stukken. Op het ogenblik van betaling wordt een
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betalingsbewijs afgegeven.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek
indienen om een ander stuk te verkrijgen, moeten op het ogenblik van hun
aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven, indien het document
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven. Het gemeentebestuur
is hierbij gemachtigd op het ogenblik van de aanvraag alle administratie- en
verzendingskosten te doen betalen door particulieren en privé-instellingen die
om dergelijke stukken verzoeken ook als de afgifte kosteloos is.
Artikel 6
In het bestuursmemoriaal d.d. 29/04/1981 verschenen de ministeriële
onderrichtingen bij brief van de Minister van de Vlaamse gemeenschap d.d.
31/03/1981. Als gevolg daarvan wordt de belasting ook geheven voor elke
mededeling of verstrekking op vraag van gerechtsdeurwaarders, van
getuigschriften,
afschriften,
uittreksels,
enz.
wanneer
deze
gerechtsdeurwaarders voor particulieren handelen in het kader van een
burgerlijke of handelsprocedure.
Artikel 7
De belasting is niet van toepassing op:
a) de stukken die krachtens een wet, een K.B. of een andere
overheidsverordening kosteloos dienen te worden afgegeven of die
ingevolge de artikelen 59 en 82 van het Wetboek der Zegelrechten
uitdrukkelijk zijn vrijgesteld van het zegelrecht.
b) de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven. Die
behoeftigheid wordt vastgesteld wanneer een overtuigend bewijsstuk wordt
ingediend.
c) de stukken die worden afgegeven aan gerechtelijke of administratieve
overheden.
d) de stukken afgegeven aan de gerechtsdeurwaarders, wanneer zij optreden
in een strafrechtpleging of in sociale of fiscale aangelegenheden.
Bovendien blijft de kosteloosheid vanzelfsprekend geboden wanneer zij
instrumenteren voor behoeftigen, krachtens beslissing van het bureau voor
rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 664 van het rechterlijk wetboek.
Artikel 8
Indien het administratief stuk, in toepassing van de vigerende regelgeving, moet
afgeleverd worden aan derden (privé-instellingen, notarissen, advocaten, …)
wordt voor de verzending van het administratief stuk een administratie- en
verzendingskost aangerekend, ook als de afgifte van het stuk kosteloos is. Het
bedrag van deze administratie- en verzendingskost wordt vastgesteld op 5,00
EUR per verzending.
Artikel 9
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de
eventuele administratie- en verzendingskosten, in consignatie worden
meegegeven bij de gemeenteontvanger of bij zijn afgevaardigde, indien het stuk
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niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. In geval van
particulieren en privé-instellingen die om toezending van allerlei stukken
(getuigschriften, uittreksels, afschriften, legalisaties, vergunningen, enz.)
verzoeken waarvan de afgifte kosteloos is, zijn zij ertoe gehouden om op het
ogenblik van de aanvraag de administratie- en verzendingskosten te betalen.
Artikel 10
De belasting en/of de eventuele administratie- en verzendingskosten moeten bij
de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs. In geval van niet-betaling, wordt de belasting ingekohierd.

Punt 13: financiële dienst - Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen van
het retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning
klasse 1, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de aanslagjaren 2009-2012

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Omzendbrief BA 2004/03 d.d. 14/07/2004 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende gemeentefiscaliteit
Wet d.d. 06/02/1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 18/05/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening
financiële toestand van de gemeente

•
•
•
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Verwijzingsdocumenten

•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2008 houdende vaststellen van
het retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot
milieuvergunning klasse 1, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen
voor de aanslagjaren 2009-2012
brief d.d. 02/02/2009 van Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands
Bestuur

Met schrijven d.d. 02/02/2009 merkt het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur op dat de heffingsperiode in de titel en deze in het beslissend
gedeelte niet in overeenstemming zijn met elkaar.
Voorgesteld wordt om het retributiereglement d.d. 18/12/2008 op het
openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse 1,
stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de aanslagjaren
2009-2012 op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het retributiereglement d.d. 18/12/2008 op het openbaar onderzoek bij de
aanvragen tot milieuvergunning klasse 1, stedenbouwkundige en
verkavelingsvergunningen voor de aanslagjaren 2009-2012 wordt opgeheven en
opnieuw vastgesteld.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2009-2012 een retributie geheven op het
openbaar onderzoek bij de aanvragen tot het bekomen van een
milieuvergunning klasse 1, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de
aanvraag indient bij de bevoegde overheid.
Artikel 4
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
- het bedrag van de aangetekende zending per persoon die aangeschreven moet
worden in het kader van het openbaar onderzoek
- het bedrag van de publicatiekosten zoals blijkt uit de facturen van de
krantengroepen.
Artikel 5
De retributie moet betaald worden na ontvangst van het verzoek om betaling
en dit door middel van een factuur.
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Punt 14: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Gilbert Vanleenhove namens de
CD&V-fractie:
Vraag om uitleg aan het college van burgemeester en schepenen aangaande de voortgang
van het dossier "Oprichting nieuw politiekantoor voor de politiezone Bredene-De Haan"

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007

Feiten, context Toelichting
en argumentatie
In de politieraad van de politiezone Bredene-De Haan dd. 23.09.2008 werd
afgesproken dat het dossier inzake de inplantingsplaats van een mogelijk nieuw
politiekantoor aan de respectieve gemeenteraden van De Haan en Bredene
voorgelegd zou worden ‘met het oog op het creëren van een breed draagvlak’.
Op vandaag moeten we constateren dat dit al een tijd geleden gebeurde in de
gemeenteraad van De Haan, maar nog helemaal niet in de gemeenteraad van
Bredene.
Mag ik daarom aan het college vragen:
1/ wat de reden(en) is/zijn waarom het dossier nog steeds niet aan de Bredense
gemeenteraad werd voorgelegd en wanneer dat eventueel wel zal gebeuren ?
2/ of het zich op vandaag nog altijd kan scharen achter de intentie om een nieuw
politiekantoor op te richten dat meer centraal in de huidige politiezone gelegen is en
tevens voldoende ruim is om het gehele politiekorps te huisvesten ?
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Antwoord college van burgemeester en schepenen
Voor de recentste gemeenteraadsverkiezingen bestond er een consensus tussen
de gemeentebesturen van Bredene en De Haan om het vroegere
Electrabelgebouw langs de Pr. Elisabethlaan te gebruiken als nieuw
politiekantoor. Dit was de snelste manier om een nieuw gezamenlijk
politiekantoor te realiseren. Aan dit engagement dat nog diende voorgelegd
aan de gemeenteraden van de beide besturen waren 2 voorwaarden verbonden:
1° gebouw werd eigendom van politiezone en 2° bij eventuele ingebruikname
van een nieuw centraal politiekantoor moest gebouw opnieuw overgedragen te
worden aan het gemeentebestuur van Bredene. De burgemeester heeft via de
pers moeten vernemen dat De Haan deze piste niet meer volgde en afzag van
een gezamenlijk politiekantoor langs de Pr. Elisabethlaan.
In de nieuwe legislatuur werden opnieuw onderhandelingen opgestart tussen
beide besturen over de bouw van een nieuw politiekantoor. De optie werd
onderzocht om op de gronden van de vroegere rijkswachtkazerne (eigendom
van de politiezone) langs de Driftweg een nieuw politiekantoor te realiseren.
Hiervoor diende evenwel een bijkomend aanpalend perceel, eigendom van de
federale overheid, verworven. Gelet op de ervaringen vòòr de verkiezingen
werd De Haan gevraagd om zijn gemeenteraad eerst uit te nodigen om
goedkeuring te hechten aan dit voorstel. Op 16 september van vorig jaar, na de
beslissing van de gemeenteraad van De Haan en voordat dit dossier kon
worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Bredene, liet de Regie der
Gebouwen weten dat geen kredieten beschikbaar zijn voor de ontruiming van
de woningen die zich situeren op het perceel dat dient verworven met het oog
op de realisatie van het politiekantoor langs de Driftweg. Inmiddels werd ook
een schrijven gericht aan toenmalig minister van binnenlandse zaken Patrick
Dewael over een mogelijke schaalvergroting van de politiezones en de invloed
hiervan op de huisvestingsnoden van de politiediensten.
Op basis van een nota opgemaakt door de korpschef over de nodige
infrastructuur en de hiermee gepaard gaande kosten, worden momenteel 3
opties overwogen:
politiezone realiseert nieuw gebouw op site Driftweg (hier stelt zich het
probleem van de verwerving van de noodzakelijke grond)
politiezone realiseert een nieuw gebouw langs de Kennedylaan te De Haan
gemeentebestuur De Haan realiseert een gebouw langs Kennedylaan als
uitvalbasis voor de interventieploegen, waarbij administratieve diensten
zouden gevestigd blijven in het kantoor te Bredene.
De beide
gemeentebesturen verhuren op dat ogenblik hun gebouwen aan de
politiezone.
Deze laatste optie die een voorstel is van burgemeester Willy Vanhooren en
nog dient te besproken te worden in het politiecollege, heeft het voordeel dat
de kosten worden beperkt en de efficiëntie van de interventies wordt
verhoogd.
Tussenkomsten

•

Raadslid Gilbert Vanleenhove meent op eerste zicht dat dit een verstandig
voorstel is dat straks nog dient besproken door politieraad en
gemeenteraad.
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Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van raadslid Gilbert Vanleenhove
om uitleg aangaande de voortgang van het dossier “Oprichting nieuw
politiekantoor voor de politiezone Bredene-De Haan” en van het antwoord
hierop door het college van burgemeester en schepenen.

Punt 15: secretariaat - Mondelinge vragen / opmerkingen

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Willy Vanhooren, burgemeester ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel en Jacky Maes,
schepenen ;
Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire,
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Raf Pyra, Rudi
Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William
Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Feys en Kristien Vanmullem, schepenen;
Etienne Vercarre, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 9,
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 19/03/2007

Feiten, context Vraag van raadslid Kristof Vermeire
en argumentatie
In een recente zitting van de gemeenteraad werd medegedeeld dat geen
speelplein kan worden gerealiseerd op de zone palend aan de verkaveling
Brouwerijstraat wegens de aanwezigheid van diverse leidingen in de ondergrond
en dat een nieuwe locatie zou worden gezocht. Wat is hier de stand van zaken?
Antwoord van schepen Jacques Deroo
De nodige voorbereidingen werden getroffen om in deze omgeving een kleine
speelzone te realiseren. Van zodra de weersomstandigheden en de staat van de
ondergrond dit toelaten zal dit speelplein worden ingericht.
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namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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