VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25-5-2009

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/04/2009

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

Tussenkomsten

Schepen Steve Vandenberghe die naar aanleiding van de goedkeuring van het
verslag van de vorige zitting stelt dat het perscommuniqué van de CD&V-fractie
over de begraafplaats Sint-Rikier hem erg heeft verbaasd. Tijdens de zitting van
27/04/2009 werd immers, ingevolge de vraag van raadslid Vanleenhove, duidelijk
gesteld en schepen Vandenberghe citeert hiervoor uit de notulen : “Van zodra
de gemeenteraad heeft beslist tot de uitbreiding van de begraafplaats “Priorij”
kan worden overgegaan tot sluiting van de (oude) begraafplaatsen”.

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Schepen Steve Vandenberghe benadrukt nogmaals dat de sluiting van de
begraafplaatsen “Sas” en “Sint-Rikier” verregaande gevolgen heeft voor de
begraafplaats “Priorij” aangezien bij ontruiming van deze oude begraafplaatsen
honderden graven zullen moeten worden overgebracht naar de “Priorij”. Dit
veronderstelt zowel vanuit democratisch maar ook beleidsmatig oogpunt dat
eerst en vooral door de gemeenteraad een beslissing wordt genomen over de
uitbreiding en herinrichting van de begraafplaats “Priorij”. De studie terzake
waarover de gemeenteraad zijn goedkeuring hechtte in zitting van 17/03/2008,
resulteerde in een conceptnota over deze uitbreiding en herinrichting. Pas als
deze conceptnota en de financiële gevolgen zijn goedgekeurd kan, aldus de
schepen, worden overgegaan tot de sluiting van de oude begraafplaatsen.
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Schepen Steve Vandenberghe deelt de raad ook mee dat de gemeentelijke
diensten bijzondere aandacht besteden aan het beheer en het saneren van de
begraafplaatsen. Hiertoe werd een stappenplan opgemaakt. Het toepassen van
de procedure inzake verwaarlozing is als 3° stap in dit stappenplan opgenomen.
Raadsleden Kristof Vermeire en Dany Hollevoet die stellen dat de tussenkomst
van schepen Steve Vandenberghe een louter politieke tussenkomst is die
bedoeld is als verweer op een persbericht en dat dit geenszins past bij de
bespreking van de goedkeuring van de notulen van vorige zitting.
Raadslid Kristof Vermeire die er de aandacht op vestigt dat in de
ontwerpnotulen een fout is geslopen wat betreft de stemming over punt 11.
Zijn fractie heeft dit punt goedgekeurd. De notulen vermelden evenwel dat de
raadsleden van de CD&V-fractie zich hebben onthouden.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 27/04/2009 worden goedgekeurd, mits volgende
aanpassing van de notulering van de stemming van punt 11 : “Met 20 stemmen
voor en 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys en Jon Devos)”.

Punt 2: informatica - Opdracht voor het leveren en installeren van een straalverbinding
tussen het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Vaststelling van de lasten en voorwaarden,
kostprijsraming en wijze van gunnen.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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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 het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/05/2009
betreffende voorstel tot aankoop van een straalverbinding tussen het
gemeentehuis en het Sociaal Huis.

Feiten, context •
en argumentatie

In het investeringsbudget is een krediet van 7.500 EUR ingeschreven voor
de aankoop van een straalverbinding tussen het gemeentehuis en het sociaal
huis
Er wordt voorgesteld om een straalverbindingsnetwerk op te stellen tussen
het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Deze straalverbinding is noodzakelijk
om de gemeentelijke diensten die zich in het Sociaal Huis zullen bevinden
van het gemeentelijk data- en telefonienetwerk te laten gebruikmaken. (Cfr.
Dienstencentrum technische dienst en Meeting- & Eventcentrum Staf
Versluys)
De straalverbinding heeft bijkomende voordelen :
− de telefooncentrales van gemeente en ocmw worden gekoppeld
waardoor onderlinge communicatie gratis wordt en het
voeren/doorschakelen van gesprekken via interne nummering gebeurt
− mogelijkheid om de telefooncentrales te bedienen van op een andere
site (vb. bij afwezigheid)
− mogelijkheid om de disaster recovery kopie van de master back-up
tussen gemeente en ocmw onderling te bewaren waardoor betalende
back-up in regie overbodig wordt
Voorstel lasten en voorwaarden
Technische specificaties
− aansluiting op het bestaand netwerk via UTP/FTP bekabeling
− point-to-point mode
− Half Duplex
− min. 20 MBps
− AES-WPA2 encryptie
− zenders/ontvangers voldoen aan IEEE802.11a-standaard
− zenders/ontvangers zijn ETSI- CE- DST- en BIPT goedgekeurd en
mogen vrij gebruikt worden
− IP-routing mogelijk
− beheerssoftware inbegrepen
− antenne geschikt voor buitenopstelling aan zee
− antenne is DC-grounded
− antennekring met bliksembeveiliging
Installatie :
− gemeentehuis : plaatsing op bestaande mast
− Sociaal Huis : plaatsing tegen machinekamer
− plaatsing bekabeling op beide sites
Onderhoud :
− interventie binnen de 8 uur, 5/7 dagen
− bijkomende omnium garantie op alle geleverde apparatuur

•

•

•
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Kostprijsraming :
− 7.500 EUR
Financiële
gevolgen

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming Budgetcode
7.500 EUR 104/742-53
7.500 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de lasten, voorwaarden en kostprijsraming (7.500 EUR
incl. btw) van de opdracht van levering van een straalverbinding tussen het
gemeentehuis en het Sociaal Huis als volgt vast :
Technische specificaties
− aansluiting op het bestaand netwerk via UTP/FTP bekabeling
− point-to-point mode
− Half Duplex
− min. 20 MBps
− AES-WPA2 encryptie
− zenders/ontvangers voldoen aan IEEE802.11a-standaard
− zenders/ontvangers zijn ETSI- CE- DST- en BIPT goedgekeurd en
mogen vrij gebruikt worden
− IP-routing mogelijk
− beheerssoftware inbegrepen
− antenne geschikt voor buitenopstelling aan zee
− antenne is DC-grounded
− antennekring met bliksembeveiliging
Installatie :
− gemeentehuis : plaatsing op bestaande mast
− sociaal huis : plaatsing tegen machinekamer
− plaatsing bekabeling op beide sites
Onderhoud :
− interventie binnen de 8 uur, 5/7 dagen
− bijkomende omnium garantie op alle geleverde apparatuur
Kostprijsraming :
− 7.500 EUR
Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.
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Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van de
aandeelhouders van IKWV op 29/06/2009. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•
•

schrijven IKWV d.d. 27/04/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV

•
Feiten, context •
en argumentatie

Stemmen

Bij brief d.d. 27/04/2009 nodigt IKWV ons bestuur uit tot de algemene
vergadering van deze intercommunale op 29/06/2009. Overeenkomstig
artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking
moet
voor
elke
algemene
vergadering
een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
stelt voor om de raadsleden Rudi Debeuckelaere en Ulrike De Ridder als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te
duiden.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 21 raadsleden nemen deel aan de stemming.
• Er worden 21 briefjes in de stembus gevonden.
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De stemming geeft volgende uitslag :
• Rudi Debeuckelaere bekomt 18 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
• Er zijn 3 onthoudingen.
• Ulrike De Ridder bekomt 18 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
• Er zijn 3 onthoudingen.
Besluit

Artikel 1
Voor de algemene vergadering van IKWV, die doorgaat op 29/06/2009 wordt
Rudi Debeuckelaere, raadslid, wonende te Bredene, Derbylaan 69, aangesteld
als effectief vertegenwoordiger en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te
Bredene, Toekomststraat 52/003, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV van 29/06/2009

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Algemene vergadering der
aandeelhouders van IMEWO op 22/06/2009 . Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)
Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/12/1974 houdende de toetreding tot
IMEWO
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•
•
•

statuten van IMEWO
schrijven IMEWO d.d. 19/12/2006 betreffende mandaten binnen IMEWO
schrijven van IMEWO d.d. 28/04/2009 betreffende de algemene vergadering
op 22/06/2009

Feiten, context Met haar schrijven d.d. 28/04/2009 nodigt IMEWO ons bestuur uit tot de
en argumentatie algemene vergadering van deze intercommunale op 22/06/2009.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen draagt hiervoor volgende
kandidaten voor :
Françoise Praet
Ulrike De Ridder

Stemmen

effectief vertegenwoordiger
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
• 21 raadsleden nemen deel aan de stemming.
• Er worden 21 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
• Françoise Praet bekomt 18 stemmen voor als effectief vertegenwoordiger.
• Er zijn 3 onthoudingen.
• Ulrike De Ridder bekomt 18 stemmen voor als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
• Er zijn 3 onthoudingen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Ulrike De Ridder, raadslid, wonende te Bredene,
Toekomststraat 52/003 aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
IMEWO, die doorgaat op 22/06/2009.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IMEWO van 22/06/2009
Artikel 3
De gemeenteraad bekrachtigt de overeenkomst van IMEWO met Telenet
houdende een regeling voor de werkwijze en de afspraken met betrekking tot
werken aan ICS-netten in synergie naar aanleiding van werken aan
laagspanningsnetten (in het werkingsgebied van de vroegere gemengde ICSintercommunales).
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Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. nv Eigen Haard. Aanduiding
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

Decreet d.d. 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)

Verwijzingsdocumenten

•

schrijven nv Eigen Haard d.d. 16/04/2009 houdende uitnodiging aan haar
aandeelhouders om een afgevaardigde aan te duiden in de raad van bestuur
statuten Eigen Haard

•
Feiten, context •
en argumentatie
•
•

Stemmen

Onze gemeente bezit 240 aandelen in de vennootschap nv Eigen Haard.
Ons bestuur is bijgevolg met stemrecht vertegenwoordigd in de algemene
vergadering (Tania Janssens en Françoise Praet als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger) van deze vennootschap.
Bij brief d.d. 16/04/2009 nodigt nv Eigen Haard ons bestuur uit om ook een
afgevaardigde aan te duiden in de Raad van Bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om burgemeester
Willy Vanhooren aan te duiden als vertegenwoordiger in de Raad van
Bestuur.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van nv Eigen Haard.
•
•

21 raadsleden nemen deel aan de stemming.
Er worden 21 briefjes in de stembus gevonden.
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De stemming geeft volgende uitslag :
• Burgemeester Willy Vanhooren bekomt 17 stemmen als vertegenwoordiger
• Er zijn 4 onthoudingen.
Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om burgemeester Willy Vanhooren, wonende te
Bredene, Noordzeestraat 8 voor te dragen als lid van de raad van bestuur van
de nv Eigen Haard.

Punt 6: technische dienst - Verkeer en mobiliteit. Goedkeuring van de voorwaarden van een
samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest-Gemeente Bredene betreffende een
verkeersbordendatabank.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende
de politie van het wegverkeer
Decreet d.d. 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens

•

•

brief d.d. 03/04/2009 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid betreffende de verkeersbordendatabank met in bijlage
een ontwerp samenwerkingsovereenkomst

context •

De Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement

Verwijzingsdocumenten

Feiten,
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en argumentatie

Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is vorig jaar
begonnen met het inventariseren van alle verticale verkeerssignalisatie op
alle berijdbare wegen, die niet worden beheerd door het Gewest. Kortom,
er wordt een inventaris gemaakt van alle verkeersborden en
verkeerslichten, die zich bevinden langs gemeentewegen. Deze gegevens
komen, samen met gelijkaardige informatie over de gewestwegen, terecht in
een verkeersbordendatabank. In kaartvorm lijkt deze databank op een
online wegenkaart, zoals ook bij bvb. Mappy of Michelin. Dit project,
waarvoor de Vlaamse Regering in de periode 2008-2010, maar liefst 11
miljoen EUR heeft vrijgemaakt, heeft tot doel de verkeersveiligheid te
verhogen. Het coördinatieteam laat minstens 6 maand vooraf weten
wanneer de camerawagen (eigendom van de gespecialiseerde firma
CycloMedia) de gemeente aandoet. Zo kan de bevolking tijdig op de
hoogte worden gebracht van het project.
•

Wat komt erin? Wat komt er niet in?
Vermelding in de databank
- Alle verbods-, gebods-, gevaars- en aanwijzingsborden, wegwijzers (ook
boven de weg), verkeerslichten, inwendig verlichte kegels, reflecterende
zuilen,
parkeerbewegwijzering,
parkeerautomaten,
bochtafbakeningsborden, uitritborden, brugidentificatieborden, officiële
toeristische borden (ook die van wandel- en fietswegen), variabele borden,
informatie- en waarschuwingsborden, zoals borden voor flitscontroles,
tussenafstand, taxistop, park and ride enz…
Geen opname in de databank
- Wegmarkeringen, zoals witte lijnen en haaietanden en borden, die een
tijdelijke situatie aangeven, zoals omleggingen of wegenwerken

•

De toegang tot de verkeersbordendatabank (enkel werkinstrument voor de
overheid), die uit de 3 volgende onderdelen bestaat, gebeurt via een
wachtwoord
Kijkmodule
Enkel Online inzage van de verkeersbordendatabank. Toegang tot deze
module werd aangevraagd voor Patrick Broucke, Melissa Portier en Rodion
Tahon (lokale politie – politiezone Bredene/De Haan) en Sven Borrey
(contactpersoon), Marijke Malfait en Martine Lauwereyns (gemeente
Bredene)
Verandermodule
Met een eenvoudig kliksysteem kunnen gemeentelijke ambtenaren of
personeelsleden politiezones, die een toegangsrecht hebben:
- borden toevoegen, verwijderen of verplaatsen op wegen in
eigen beheer
- kenmerken van die borden invullen of veranderen
- foto’s van die borden toevoegen
De online-databank kan vanzelfsprekend maar werken als de gemeente
deze up-to-date houdt. Toegang tot deze module werd aangevraagd voor
Sven Borrey (contactpersoon), Marijke Malfait en Martine Lauwereyns
(gemeente Bredene)
Fotobank
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De foto’s van de camerawagen tonen niet alleen de verkeersborden, maar
ook het straatmeubilair, dat zich langs de wegen bevindt (bushokjes,
zitbanken…) De gemeenten kunnen nog allerlei interessante inventarissen
maken
•

Voordelen
Gemeente
- Onderhoud, herstelling en vernieuwing van het verkeersbordenpark
kunnen veel efficiënter gepland en opgevolgd worden
- Omleggingen, wegenwerken en calamiteitenroutes kunnen makkelijker
gepland worden
- Vermindering van het aantal verkeersborden
- Detectie van gevaarlijke kruispunten wordt eenvoudiger
- Opmaak aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer
verloopt vlotter
- Mogelijkheid tot ontwikkelen van een effectief beleid om bvb. de snelheid
van de wagens te beperken, sluipverkeer te voorkomen, doorgaand
verkeer uit de dorpskom te weren, een betere parkeergeleiding uit te
werken etc…
Politie
- Afhandeling ter plaatse van ongevallen verloopt veel sneller
- Bij doorgedreven analyse van ongevallen zorgt de databank snel voor
gedetailleerde informatie
- De meest recente signalisatie is altijd meteen bekend bij de
politiediensten

•

Kostenplaatje basisinventarisatie
Kosteloos

•

De gemeenteraad wordt voorgesteld de voorwaarden van de
desbetreffende samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest-Gemeente
Bredene goed te keuren

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest-Gemeente Bredene betreffende
de verkeersbordendatabank. Dit document maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 7: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Sluizenstraat). Her vaststelling.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove 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

besluit van de burgemeester d.d. 25/09/2000 houdende vaststelling van een
tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer in de Sluizenstraat
brief van de lokale politie – politiezone Bredene/De Haan d.d. 08/07/2008
betreffende het verkeer in de Sluizenstraat
besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/07/2008
houdende vaststelling van een tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer in de Sluizenstraat
verslag van de bijeenkomst van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
06/11/2008
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
de Sluizenstraat

Op 25/09/2000 werd door de burgemeester vastgesteld een tijdelijke
politieverordening betreffende het verkeer in de Sluizenstraat houdende
een inhaalverbod (in beide richtingen) in het gedeelte tussen
Brugsesteenweg en het huis nr. 134.
Aanleiding hiervan was de
verkeersdrukte en de plaatsgesteldheid (geringe breedte van de rijbaan op
deze plaats). Door een administratieve vergetelheid werd deze maatregel
nooit opgenomen in het aanvullend reglement op de politie van het
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•

wegverkeer nopens de Sluizenstraat
Naar aanleiding van de brief van de lokale politie – politiezone Bredene/De
Haan d.d. 08/07/2008 betreffende het inrichten van asverschuivingen en
invoeren van een maximum snelheid van 30 km/uur in de Sluizenstraat,
meerbepaald in het gedeelte tussen aansluiting Dorpsstraat en manège
Nyssen, werd door het college van burgemeester en schepenen op
14/07/2008 een desbetreffende tijdelijke politieverordening vastgesteld.
Beweegreden was de snelheid in voornoemd gedeelte van de Sluizenstraat
aan banden leggen. Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting
bijeen op 06/11/2008, werden deze verkeersingrepen gunstig geëvalueerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/02/2009 houdende her
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
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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 duidt een doorlopende witte streep de rand van
de rijbaan aan overeenkomstig artikel 75.2 van het Koninklijk Besluit
van 01/12/1975:
a. aan de zijde van de even huisnummers
- vanaf nr. 104 tot de Germaine Vansteenkistestraat
b. aan de zijde van de oneven huisnummers
- vanaf de scheiding van de huizen nrs. 45/47 tot aan de scheiding van
de huizen nrs. 75/77
- vanaf de scheiding van de huizen nrs. 101/103 tot aan de scheiding
van de huizen nrs. 115/117.
Artikel 8
In de Sluizenstraat worden op de plaatsen, aangeduid op twee
bijgevoegde schetsen, verdrijvingsvlakken en fietsstroken ingericht,
overeenkomstig de artikelen 74 en 77.4 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 9
In de Sluizenstraat is er een snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur vanaf
aansluiting Brugsesteenweg tot het huis nr. 212, in beide richtingen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden
C43 – ‘50’.
Artikel 10
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 11
In de Sluizenstraat, meerbepaald ter hoogte van de huizen nrs. 79 en
119 wordt, telkens over een afstand van 15 meter, de snelheid
beperkt tot 30 km/uur.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van de
verkeersborden C43.
Artikel 12
In de Sluizenstraat, vanaf de Brugsesteenweg tot het huis nr. 134 is
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het in beide richtingen verboden een gespan of een voertuig met
meer dan twee wielen links in te halen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de
verkeersborden C35 en C37.
Artikel 13
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 14
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 8: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Tulpenlaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove 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

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

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 van de gemeenteraad d.d. 31/01/2000 houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Tulpenlaan)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009,
werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van Amadeus Engels,
Tulpenlaan 9, 8450 Bredene, voor het invoeren van parkeerverbod aan de
overzijde van de woning, gelegen op voornoemd adres. Aanvrager
ondervindt moeilijkheden bij het verlaten van zijn oprit wanneer een
voertuig aan de overzijde van de straat is geparkeerd.

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 (Tulpenlaan).
Artikel 2
In de Tulpenlaan is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- aan de overzijde van de uitrit van het huis nr. 1a over een lengte van 6 meter
- aan de overzijde van het huis nr. 9 over een lengte van 5 meter
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 9: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Molenstraat). Her vaststelling.
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Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove 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 van de gemeenteraad d.d. 16/04/2007 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Molenstraat)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009,
werd gunstig advies uitgebracht over de vraag van Georges Rotsaert,
Molenstraat 68/0001, 8450 Bredene, voor het invoeren van parkeerverbod
in de Molenstraat, meerbepaald ter hoogte van de ingang van zijn woning.
Aanvrager verplaatst zich door middel van een elektrische rolwagen en
ondervindt moeilijkheden bij het in- en uitrijden van de toegang tot de
woning, wanneer ter hoogte van deze toegang een voertuig is geparkeerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 16/04/2007
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Molenstraat
Artikel 2
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse doorlopende witte streep vanaf 12 m voor de aansluiting
Sluizenstraat tot aan de Sluizenstraat, overeenkomstig art. 72.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975,
uitmondend in een druppelvormige verkeersgeleider.
Artikel 3
De Molenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van een
overlangse onderbroken witte streep over een lengte van 6 m vanaf de garage
van het huis nr. 16 tot aan de doorlopende witte streep ter hoogte van de
aansluiting Sluizenstraat, overeenkomstig art. 72.3 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer van 1 december 1975.
Artikel 4
In de Molenstraat op de parking voor de begraafplaats Priorij, op de eerste
parkeerplaats ten westen van de ingang van de begraafplaats is het parkeren
voorbehouden aan personen met een handicap
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van art. 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 5
In de Molenstraat, op de parkings ter hoogte van de begraafplaats Priorij, is het
parkeren voorbehouden aan personenauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9b.
Artikel 6
In de Molenstraat, meerbepaald in de verbindingsweg tussen de huizen nr. 46 en
nr. 48, is het parkeren verboden aan de zijde van het huis nr. 48.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 7
In de Molenstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers, over een lengte van 2 meter, tussen
de garages van de huizen nrs. 17 en 19;
- aan de zijde van de oneven huisnummers, tussen de garage van het huis nr. 21
en de scheiding tussen de huizen nrs. 21 en 23;
- in de bocht ter hoogte van het huis nr. 70;
- op de parking van de begraafplaats Priorij, ten westen van het gebouwtje
aldaar, over een afstand van 4 m in de richting van nr. 70;
- op de parking van de begraafplaats Priorij aan de zijde van de even
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huisnummers, meerbepaald vanaf de toegang van het huis nr. 68 tot
aan de hoek met de Molenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband

Punt 10: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Henri Zwaenepoelstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove 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 van de gemeenteraad d.d. 20/04/1999 houdende vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Henri Zwaenepoelstraat)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Sylvie Decoo, Staessenstraat
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20, 8450 Bredene, voor het invoeren van parkeerverbod in de Henri
Zwaenepoelstraat, meerbepaald ten noorden van de garage van het huis nr.
27. Het in- en uitrijden van de desbetreffende garage wordt immers
bemoeilijkt door voertuigen, die tot juist tegen de rand van de garage
worden geparkeerd
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 20/04/1999
houdende vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Henri Zwaenepoelstraat.
Artikel 2
In de Henri Zwaenepoelstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
kant van de even huisnummers en door verkeersborden E7 aan de kant van de
oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Henri Zwaenepoelstraat, aan de zijde van de oneven
huisnummers, is het parkeren verboden ten noorden van de garage
van het huis nr. 27. over een lengte van 1 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband

Punt 11: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Beukenlaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en,
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;
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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 van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Beukenlaan)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009, heeft
gunstig geadviseerd het voorstel van Myriam Mestdagh, Beukenlaan 8, 8450
Bredene, tot het invoeren van parkeerverbod in de Beukenlaan,
meerbepaald tussen de huizen nrs. 6 en 8. Het in- en uitrijden van de
garage van voornoemde woning wordt immers bemoeilijkt wanneer tussen
de huizen Beukenlaan 6 en 8 wordt geparkeerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 07/08/2007
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Beukenlaan.
Artikel 2
De Beukenlaan wordt verdeeld in twee rijstroken vanaf de aansluiting met de
Duinenstraat over een afstand van 14 meter, door middel van overlangse
onderbroken witte strepen, dit overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Beukenlaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat.
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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 4
In de Beukenlaan, gedeelte tussen Duinenstraat en Populierenlaan, is het
verboden te parkeren langs de zijde van de oneven huisnummers. Deze
reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Beukenlaan, aan de zijde van even huisnummers, meerbepaald
tussen de huizen nrs. 6 en 8, is het parkeren verboden. Deze
reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband

Punt 12: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoonheidsleerlaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove 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

•
•
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Verwijzingsdocumenten

•

Ministerieel Rondschrijven d.d. 14/11/1977 nopens de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/01/2005 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Schoonheidsleerlaan)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

•

Feiten, context •
en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Oscar Van de Velde,
Schoonheidsleerlaan 1, 8450 Bredene, voor het opheffen van het
beurtelings parkeren in de Schoonheidsleerlaan, tussen Driftweg en de
onderwijsinstelling aldaar en het invoeren van parkeerverbod langs de zijde
van de even huisnummers in dit gedeelte van de straat (idem overig deel).
Gedurende de schooluren wordt er immers gedurende de helft van de
maand aan de verkeerde zijde van voornoemd straatgedeelte geparkeerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 24/01/2005
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Schoonheidsleerlaan.
Artikel 2
In de Schoonheidsleerlaan is de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel
van overlangse onderbroken witte strepen, meerbepaald in de bocht vanaf het
huis nr. 20 in de richting van de Doornenbilkstraat, over een afstand van 15
meter, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 3
In de Schoonheidsleerlaan is de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel
van overlangse onderbroken witte strepen, meerbepaald in de eerste bocht,
komende van de Driftweg, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 4
In de Schoonheidsleerlaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan, aan de noordelijke zijde van de aansluiting met
de Eksterstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
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de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 5
In de Schoonheidsleerlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, ten
zuiden van de toegangspoort van de school, over een lengte van 16 meter, is
het parkeren voorbehouden aan schoolbussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord “Schoolbus” + kader getrokken op wegdek.
Artikel 6
In de Schoonheidsleerlaan wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.
Artikel 7
In de Schoonheidsleerlaan, langs de zijde van de even huisnummers,
tussen de Driftweg en de scheiding van de huizen nrs. 20/22 is het
parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door middel van de
verkeersborden E1.

Punt 13: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove 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

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

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 van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Duinenstraat)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Door de gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009,
werd gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Cathy Van Assche,
stadswacht, tot het verlengen van de maximum tijd van de beperkte
parkeerduur (van maximum 30 minuten tot maximum 1 uur) in de
Duinenstraat, tussen Golfstraat en Driftweg/Kapelstraat, langs de zijde van
de oneven huisnummers, van toepassing van maandag tot en met zondag.
De klanten van diverse handelszaken zijn namelijk de mening toegedaan dat
een half uur veel te kort is om boodschappen te doen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 23/03/2009
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Duinenstraat
Artikel 2
In de Duinenstraat wordt een verplicht fietspad ingericht, vanaf het huis nr. 89,
richting Bredene-Dorp, over een afstand van 27 meter tussen het trottoir en de
gelijkgrondse berm, aangeduid als verkeersgeleider, door middel van arcering.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
De Duinenstraat wordt verdeeld in twee rijstroken:
* door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig
artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
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- vanaf het huis nr. 83 tot de zuidzijde, inrij Duinenstraat 106;
- ter hoogte van het huis nr. 2, uitmondend in een druppelvormige
verkeersgeleider ter hoogte van de Fr. Vinckelaan
* door middel van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
- van het huis nr. 71 tot het huis nr. 83;
- van de zuidzijde inrij huis nr. 106 tot het huis nr. 108;
- vanaf de Keerweg tot het huis nr. 89, uitmondend in een ronde vluchtheuvel
met diameter 0,70 meter;
- ter hoogte van de aansluiting met de Zandstraat;
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met de Golfstraat
Artikel 4
In de Duinenstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand
van de rijbaan aan :
- vanaf het huis nr. 89 in een vloeiende lijn over een afstand van 27 meter,
beginnend en eindigend naast het fietspad met een maximum breedte van 4
meter, aangeduid als verkeersgeleider door middel van arcering;
- van het huis nr. 280 tot het huis nr. 300, op 2 meter van de boordsteen,
waarvan begin en einde aangeduid worden door middel van een witte
doorlopende dwarsstreep;
- van de asverschuiving ter hoogte van de aansluiting met de Wilgenlaan tot 6
meter ten zuiden van de scheiding tussen de huizen nrs. 129/131.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig art 75.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 5
In de Duinenstraat, zijde even huisnummers, wordt een verkeersgeleider of
verdrijvingsvlak ingericht aansluitend op de hoek Zandstraat-Duinenstraat, zijde
Bredene-Duinen, waarbij de rijbaanbreedte op die plaats beperkt wordt tot 6
meter overeenkomstig art 77.4 van het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer van 01/12/1975
Artikel 6
In de Duinenstraat worden op volgende plaatsen oversteekplaatsen voor
voetgangers ingericht, haaks over de rijbaan :
- ter hoogte aansluiting Golfstraat;
- ter hoogte huis nr. 176;
- ter hoogte bejaardentehuis Wackerbout, huis nr. 106, verlengd tot nr. 91;
- ter hoogte huis nr. 4;
- ter hoogte van de aansluiting met de Frankrijklaan, zijde Bredene- Dorp;
- ter hoogte van de aansluiting met de Frankrijklaan, zijde Bredene-Duinen;
- ter hoogte van de aansluiting met de Beukenlaan, zijde Bredene-Duinen.
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
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In de Duinenstraat, meerbepaald in het gedeelte tussen Driftweg en Golfstraat
(voetgangerszone), worden, langs de zijde van de oneven huisnummers,
individuele parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door witte markeringen, die de plaatsen
afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Duinenstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd aan de westzijde van
de vluchtheuvel ‘Klein Parijs’ met verboden rijrichting van de Keerweg naar
Bredene-Duinen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19.
Artikel 9
In de Duinenstraat, tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd, met verboden rijrichting van de Golfstraat naar
de Driftweg/Kapelstraat, uitgezonderd voor fietsers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19 en de
onderborden M2 en M4.
Artikel 10
In de Duinenstraat tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat is de
toegang verboden voor de bestuurders van voertuigen, waarvan het gewicht in
beladen toestand hoger is dan 10 ton.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersboden C21 ‘10t’.
Artikel 11
In de Duinenstraat, tussen de Frankrijklaan en de Golfstraat (rijrichting
Frankrijklaan-Golfstraat) is de toegang verboden voor de bestuurders van
autobussen en vrachtwagens, waarvan het gewicht in beladen toestand 5 ton of
hoger bedraagt, uitgezonderd de plaatselijke bediening
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden C22 en C23,
voorzien van een onderbord met de vermelding ‘Uitgezonderd -5 ton en
plaatselijke bediening”
Artikel 12
In de Duinenstraat, op de gelijkgrondse bermen rondom de vluchtheuvel ‘Klein
Parijs’, worden parkeerplaatsen ingericht, schuin ten opzichte van de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
Artikel 13
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In de Duinenstraat is het beurtelings parkeren van toepassing:
− tussen de Schoollaan en de rotonde Keerweg-Duinenstraat-Vloedstraat;
− vanaf de scheiding van huizen 199/201 tot aan de Beukenlaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E5 aan de
kant van de even huisnummers en door verkeersborden E7, aan de kant van de
oneven huisnummers.
Artikel 14
In de Duinenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
• vanaf huis nr. 307 tot de Frankrijklaan langs de zijde van de oneven
huisnummers;
• vanaf de Zandstraat tot de Fritz Vinckelaan, langs beide zijden;
• tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, langs de zijde van de even
huisnummers;
• vanaf huis nr. 248 tot aan de Frankrijklaan, langs de zijde van de even
huisnummers;
• tussen rotonde Keerweg-Duinenstraat-Vloedstraat en Zandstraat, langs de
zijde van de even huisnummers.
• vanaf hoek Golfstraat over een afstand van 10 meter, richting Dorp, langs
de zijde van de even huisnummers
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden E1.
Artikel 15
In de Duinenstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
− vanaf Golfstraat tot ter hoogte huis nr. 309 langs de zijde van de oneven
huisnummers;
− vanaf Golfstraat tot ter hoogte huis nr. 300 langs de zijde van de even
huisnummers;
− van de garage huis nr. 278 tot en met huis nr. 268, zijde even huisnummers;
− vanaf de scheiding der huizen nrs. 289/291 tot aan de hoek
Duinenstraat/Frankrijklaan;
− vanaf de scheiding huis nrs. 196-198 tot tegenover zuidgevel huis nr. 229,
zijde even huisnummers;
− vanaf de scheiding der huizen nrs. 178/180 over een lengte van 50 meter in
de richting van Bredene-Dorp, langs de zijde van de even huisnummers;
− tussen de inrit van het huis nr. 175 en de inrit van het huis nr. 177, langs de
zijde van de oneven huisnummers;
− vanaf het huis nr. 110 tot 10 m voorbij de ingang van camping Thalassa, langs
de zijde van de even huisnummers;
− vanaf ter hoogte huis nr. 113 over een afstand van 21 meter in zuidelijke
richting, langs de zijde van de oneven huisnummers
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 16
In de Duinenstraat, tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat,
langs de zijde van de oneven huisnummers, is de beperkte
parkeerduur (maximum 1 uur) van toepassing van maandag tot en
met zondag, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
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het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a
met pictogram parkeerschijf, voorzien van de onderborden “van
maandag tot en met zondag” en “max. 1 uur”
Artikel 17
In de Duinenstraat, zijde oneven huisnummers, vanaf de scheiding van de huizen
nrs. 199/201 over een lengte van 11 meter in de richting van Bredene-Dorp, is
het parkeren van 07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van
30 minuten, dit van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van de onderborden “van maandag tot en met
zondag” en "van 07.00 uur tot 19.00 uur - max. 30 min.".
Artikel 18
In de Duinenstraat, vanaf de scheiding van de huizen nrs. 290/292 tot ter hoogte
van het huis nr. 298, meerbepaald op de parkeerstrook langs de zijde van de
even huisnummers, is het parkeren van 07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een
maximum duur van 30 minuten, dit van maandag tot en met zondag,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van de onderborden “van maandag tot en met
zondag” en "van 07.00 uur tot 19.00 uur - max. 30 min.".
Artikel 19
In de Duinenstraat, tussen de Frankrijklaan en de scheiding van de huizen nrs.
290/292, meerbepaald op de parkeerstrook langs de zijde van de even
huisnummers, wordt beperkte parkeerduur (maximum 30 minuten) ingevoerd,
dit van maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel
27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975, uitgezonderd voor bewoners. Voor hen is het parkeren toegelaten
met de bewonerskaart.
Deze maatregel zal worden aangeduid door middel van het verkeersbord E9a
met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“van maandag tot en met zondag”, “max. 30 min.” en “uitgezonderd bewoners”
Artikel 20
De Duinenstraat tussen Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat wordt vanaf de
eerste zaterdag, die voorafgaat aan de Paasvakantie tot het einde van de
Paasvakantie (indien Paasmaandag valt na de Paasvakantie wordt die dag
inbegrepen), in het verlengde weekend van Hemelvaart en Pinksteren,
gedurende de zomervakantie vanaf 1juli tot en met de eerste zondag van
september en gedurende alle andere weekends vanaf einde Paasvakantie tot
einde september, ingericht als voetgangerszone
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden F103 en F105
In de Duinenstraat-voetgangerszone is de plaatselijke bediening toegelaten
tussen 20.00 uur en 10.00 uur voor voertuigen met een gewicht in beladen
toestand van maximum 10 ton, komende uit de richting van de
Driftweg/Kapelstraat.
In de Duinenstraat-voetgangerszone worden fietsers toegelaten.
Deze reglementering wordt aangeduid op de betreffende zoneborden F103 en
F105.
Artikel 21
In de Duinenstraat tussen de Golfstraat en de Driftweg/Kapelstraat, is de
toegang voor iedere bestuurder verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer en
fietsers, vanaf het tweede weekend voor de Paasvakantie tot de derde maandag
van september, gedurende de periodes dat de reglementering ‘voetgangerszone’
niet van kracht is.
De reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord C3 aangevuld met
de onderborden M2 en ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’

Punt 14: secretariaat - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove 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
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•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

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 van de gemeenteraad d.d. 26/01/2009 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Dorpsstraat)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Kristien Vanmullem,
schepen, voor het invoeren van parkeerverbod in de Dorpsstraat,
meerbepaald ter hoogte van de twee ingangen van het speelplein aldaar
(veiligheid kinderen)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 26/01/2009
houdende her vaststelling van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Dorpsstraat
Artikel 2
De Dorpsstraat wordt verdeeld in twee rijstroken
* door middel van een overlangse doorlopende witte streep, overeenkomstig
artikel 72.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01.12.1975.
- vanaf de scheiding van huizen nr. 77/79 tot de scheiding van huizen nr.
93/95, onderbroken ter hoogte van nr. 91, in de bocht ter hoogte van
huizen nr. 85-87, ter hoogte van de garage van het huis nr. 76 en ter hoogte
van nr. 72.
- vanaf het einde van de onderbroken streep, die begint ter hoogte van het
huis nr. 2 tot aan de aansluiting met de Fr. Vinckelaan, eindigend in een
druppelvormige verkeersgeleider.
* door middel van overlangse onderbroken witte strepen, overeenkomstig
artikel 72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01.12.1975.
- vanaf de scheiding huis nr. 29/watertoren tot de aansluiting met de
Sluizenstraat, uitmondend in een ronde vluchtheuvel met diameter van 0,70
meter.
- in de bocht ter hoogte van de aansluiting met het Jagerspad
- vanaf het huis nr. 2 in de richting Fr. Vinckelaan over een afstand van 6
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meter
- in de bocht ter hoogte van huis nr. 46 aansluitend op de volle witte lijn ter
hoogte van de scheiding der huizen Dorpsstraat 53/Duinenstraat 2.
Artikel 3
In de Dorpsstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Sluizenstraat, wordt een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, zoals aangeduid op het plan in
bijlage, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 01/12/1975
Tussen deze verkeersgeleider en het trottoir wordt een verplicht fietspad
ingericht, zoals aangeduid op het plan in bijlage.
Deze reglementering wordt aangeduid met dubbele onderbroken lijnen
overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Dorpsstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van
de rijbaan aan vanaf het huis nr 91 tot 95.
Artikel 5
In de Dorpsstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- vanaf zijde school naar oosthoek begraafplaats
- vanaf zijde huis nr. 46 naar zijde huis nr. 53
- vanaf zijde huis nr. 110 naar zijde begraafplaats
- ter hoogte van het huis nr. 38
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 6
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid door een
doorlopende witte streep op 2 meter van het trottoir.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.1.1° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
huisnummers, worden op de parkeerstrook individuele parkeerplaatsen
ingericht, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 8
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In de Dorpsstraat op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte van het
gedenkteken ‘Zegher Janszoone’ worden 3 parkeerplaatsen ingericht, haaks ten
opzichte van de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 9
In de Dorpsstraat, tussen het huis nr. 2 en de Sluizenstraat is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden E5 aan de
zijde van de even huisnummers en de verkeersborden E7 aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 10
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf huis nr. 46 tot de G. Gezellestraat langs de zijde van de even
huisnummers
- vanaf de bocht ter hoogte van huis nr. 46 tot het huis nr. 29 langs de zijde van
de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E1.
Artikel 11
In de Dorpsstraat ter hoogte van het huis nr. 40 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 12
In de Dorpsstraat, op de parking tegenover het huis nr. 38, is het parkeren van
07.00 tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten en dit van
maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord
"Van 07.00 tot 19.00 uur - max. 30 minuten" – “van maandag tot
en met zondag”
Artikel 13
In de Dorpsstraat, aan de kant van de pare huisnummers, vanaf 11 meter vòòr
de scheiding der huizen nrs. 26 en 28 tot aan deze scheiding, is het parkeren van
07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E9a met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord
"Van 07.00 tot 19.00 uur - max. 30 minuten"
Artikel 14
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren beperkt tot
maximum 30 minuten, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975:
− op de parkeerplaatsen op de samenvloeiing met de Kerkstraat, ter hoogte
van het gedenkteken ‘Zegher Janszoone’.
− aan de zijde van de onpare huisnummers, voorbij de ingang van de
watertoren over een afstand van 12 meter. Begin en einde van deze
parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van een verkeersgeleider.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “Maximum 30 minuten”.
Artikel 15
In de Dorpsstraat, tussen Priorijhofstraat en Molenstraat, wordt permanent
zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking tot 30 km/uur)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b en
A23.
Artikel 16
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf het Jagerspad tot en met ter hoogte van het huis nr. 144.
- vanaf de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte huis nr. 46 over een
lengte van 14 meter in de richting Sluizenstraat, zijde even huisnummers
- zijde begraafplaats, vanaf de Molenstraat tot 5 meter vòòr de hoofdingang van
de begraafplaats
- langs beide zijden ter hoogte van het huis nr 27
- aan de overzijde van de garage van het huis nr. 144 over een lengte van 5
meter
- ter hoogte van de twee toegangen van het speelplein aldaar (2 x 5
meter langs weerszijden van de ingangen)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 15: Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (H. Consciencelaan). Her vaststelling.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Sandy
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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
Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Afwezig met
kennisgeving

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

Tussenkomsten

beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2008 houdende her vaststelling
van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (H. Consciencelaan)
verslag van de vergadering d.d. 31/03/2009 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 31/03/2009, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Steve Vandenberghe,
schepen, tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor
ceremoniewagens in de onmiddellijke omgeving van de H. Theresiakerk,
meerbepaald in de H. Consciencelaan, langs de zijde van de oneven
huisnummers, tegenover de hoofdingang van de kerk. Immers, wanneer in
de kerk Duinen een begrafenisplechtigheid plaatsvindt, moet de lijkwagen
vaak noodgedwongen op het trottoir in de H. Consciencelaan parkeren.

Raadslid Dany Hollevoet die stelt dat tijdens de bespreking door de
verkeerscommissie van voorliggende verkeersregeling er geen duidelijkheid was
of dit wel degelijk de beste oplossing was. Inmiddels werd contact genomen
met de begrafenisondernemers die voorstellen om voor de begrafeniswagens
een parkeerplaats te creëren links van de inkom van de H. Theresiakerk. Deze
zone is vermoedelijk eigendom van de kerkfabriek. Raadslid Dany Hollevoet
stelt bijgevolg voor om dit punt uit te stellen en dit nieuw voorstel voor advies
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voor te leggen aan de verkeerscommissie.
Schepen Steve Vandenberghe die meent dat de begrafenisondernemers het best
geplaatst zijn om deze situatie in te schatten en die vraagt om in te gaan op het
voorstel van raadslid Hollevoet.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om dit punt niet te behandelen.

Punt 16: technische dienst - Overheidsopdrachten. Aankoop feestmateriaal. Vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

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

Feiten, context •
en argumentatie

In de buitengewone dienst van het budget 2009 is een krediet van 25.000
EUR ingeschreven voor het financieren van de opdracht van levering van
divers feestmateriaal.
Voorstel aankoop
– Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
– afmetingen: lengte 220 cm x breedte 60 cm x hoogte 0,80 cm

•
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–

–

–

–

– aantal: 40 stuks
– kostprijsraming: 3.000 EUR (incl. btw)
Bartafels
– ronde opklapbare tafels
– afmetingen: ± 86 cm diameter x 110 cm hoogte
– aantal: 10 stuks
– kostprijsraming: 920 EUR (incl. btw)
Podiumelementen
– afmetingen 2 x 1 m
– vloerplaat in watervaste, gebakeliseerde multiplex met antislip
behandeling
– randprofiel in geëxtrudeerd aluminium “Practical Master” met
mogelijkheid voor de ophanging van een omtrekrok op twee
hoogtes van het profiel
– bevestigingsklemmen met excentrische snelsluiting voor het
vastzetten van de poten, uitgerust met magnetische aansluitingen,
zodat de podia bij opstelling automatisch met elkaar worden
verbonden.
– aantal: 10 stuks
– kostprijsraming: 5.060 EUR (incl. btw)
Insteekpoten voor een vaste hoogte van 0,40 m
– uitvoering in buisprofielen met vierkante sectie
– voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer,
met geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de
kracht over de volledige oppervlakte
– aantal: 8 reeksen
– kostprijsraming: 455 EUR (incl. btw)
Telescopische insteekpoten voor een regelbare hoogte van 0,60 m tot
1,00 m
– traploos regelbare hoogte door het handvast draaien van de
moerdop
– dubbele, trapeziumvormige V-groeven (onberispelijke stabiliteit en
een betere sluiting)
– voorzien van visuele markering om de 0,10 m om de opstelling van
de podia op welbepaalde hoogte op effen vloeren te
vereenvoudigen
– grijze, volrubberen steunen met geïntegreerde, verzinkte
steunplaat ter verdeling van de krachten op de volledige
oppervlakte
– aantal: 10 reeksen
– kostprijsraming: 1.540 EUR (incl. btw)
Fundatieschroeven:
– de schroeffundamenten zijn tijd- en kostenbesparend, gemakkelijk
te plaatsen en terug weg te nemen (niet graven, niet betonneren,
gemakkelijk monteerbaar, meteen belastbaar, hoge levensduur,
verstoort de omgeving niet, geen bodemverzegeling bestemd voor
o.a. vlaggenmasten).
– 10 schroeffundamenten (140 x 1400)
– 10 schroeffundamenten (140 x 1000)
– kostprijsraming: 2.920 EUR (incl. btw)
Kabelkar en haspels
– handig systeem voor het oprollen van zeer lange en zware kabels
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•

Financiële
gevolgen

(gemakkelijk verrijdbaar op alle soorten ondergrond, geen lussen
na het afrollen waardoor knopen in kabels afnemen)
– kostprijsraming: 1.300 EUR
Totale kostprijsraming: 15.195 EUR (incl. btw)

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

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
15.195 EUR 762/744-51/09/09
25.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (15.195 EUR – incl.
btw) vast van de opdracht van levering van volgend feestmateriaal
•
•

•

•

•

Tafels met ijzeren onderstel en opklapbaar
– afmetingen: lengte 220 cm x breedte 60 cm x hoogte 0,80 cm
– aantal: 40 stuks
Bartafels
– ronde opklapbare tafels
– afmetingen: ± 86 cm diameter x 110 cm hoogte
– aantal: 10 stuks
Podiumelementen
– afmetingen 2 x 1 m
– vloerplaat in watervaste, gebakeliseerde multiplex met antislip
behandeling
– randprofiel in geëxtrudeerd aluminium “Practical Master” met
mogelijkheid voor de ophanging van een omtrekrok op twee hoogtes
van het profiel
– bevestigingsklemmen met excentrische snelsluiting voor het vastzetten
van de poten, uitgerust met magnetische aansluitingen, zodat de podia
bij opstelling automatisch met elkaar worden verbonden.
– aantal: 10 stuks
Insteekpoten voor een vaste hoogte van 0,40 m
– uitvoering in buisprofielen met vierkante sectie
– voorzien van een volrubberen steun ter bescherming van de vloer, met
geïntegreerde, verzinkte stalen steunplaat ter verdeling van de kracht
over de volledige oppervlakte
– aantal: 8 reeksen
Telescopische insteekpoten voor een regelbare hoogte van 0,60 m tot 1,00
m
– traploos regelbare hoogte door het handvast draaien van de moerdop
– dubbele, trapeziumvormige V-groeven verzekeren een onberispelijke
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stabiliteit en een betere sluiting
voorzien van visuele markering om de 0,10 m om de opstelling van de
podia op welbepaalde hoogte op effen vloeren te vereenvoudigen
– grijze, volrubberen steunen met geïntegreerde, verzinkte steunplaat ter
verdeling van de krachten op de volledige oppervlakte
– aantal: 10 reeksen
Fundatieschroeven:
– de schroeffundamenten zijn tijd- en kostenbesparend, gemakkelijk te
plaatsen en terug weg te nemen (niet graven, niet betonneren,
gemakkelijk monteerbaar, meteen belastbaar, hoge levensduur,
verstoort de omgeving niet, geen bodemverzegeling bestemd voor o.a.
vlaggenmasten).
– 10 schroeffundamenten (140 x 1400)
– 10 schroeffundamenten (140 x 1000)
Kabelkar en haspels
– handig systeem voor het oprollen van zeer lange en zware kabels
(gemakkelijk verrijdbaar op alle soorten ondergrond, geen lussen na
het afrollen waardoor knopen in kabels afnemen)
–

•

•

Artikel 2
Deze opdracht zal worden toegewezen na onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 17: secretariaat - OCMW. Service Flats Invest nv- Serviceflats Breeweg OCMW
Bredene. Akkoord inlijving infrastructuurwerken in het openbaar domein. Bevestiging
conformiteit project met het lokaal huisvestingsbeleid, GRS en het Totale Rioleringsplan.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/12/1996 houdende vaststelling van
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de procedure inzake de programmering en de subsidiëring van operaties en
werken die voor sociale huisvestingsdoeleinden worden uitgevoerd,
inzonderheid artikel 4§2, 7°, 01

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de Raad van Maatschappelijk Welzijn d.d. 06/08/2008 die de
oprichting beoogt van 48 serviceflats langsheen de Breeweg
brief van de nv Service Flats Invest d.d. 27/04/2009
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/06/2006 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/03/2009 houdende voorlopige
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Breeweg”

Het OCMW Bredene beoogt de bouw van 48 serviceflats langsheen de
Breeweg. Hiervoor doet het beroep op de nv Serviceflats Invest die als
bouwheer zal optreden en in die hoedanigheid ook zal instaan voor een
subsidieaanvraag in toepassing van artikel 80 van de Huisvestingscode. In
toepassing van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/06/2006
houdende vaststelling van de procedure inzake de programmering en de
subsidiëring
van
operaties
en
werken
die
voor
sociale
huisvestingsdoeleinden worden uitgevoerd dient het gemeentebestuur, i.c.
de gemeenteraad, voorafgaandelijk zijn akkoord te geven om de
infrastructuurwerken (wegenis, riolering, omgevingswerken,…) in te lijven
in het openbaar domein. De gemeenteraad dient tevens te verklaren dat dit
project conform is met het lokaal huisvestingsbeleid, Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan en het Totale Rioleringsplan

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad bevestigt dat het project serviceflats Breeweg conform is met
het lokaal huisvestingsbeleid, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en het
Totale Rioleringsplan.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de kosteloze inlijving in het
openbaar domein van de infrastructuurwerken op de gronden die worden
uitgerust in het kader van de realisatie door de nv Serviceflats van serviceflats
langs de Breeweg.

Punt 18: technische dienst - Openbare werken.
a. Afkoppelen collectorennetwerk (project nv Aquafin - nr. 21.740B)
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b. Riolerings- en bestratingswerken Zeepaadje, Duindoornstraat, Koers- en Duinhoevelaan.
Verfraaiingswerken tracé Aquafin-project 21.470B. Realiseren wachtaansluitingen RWA en
DWA (project Gemeente Bredene).
Goedkeuring van de voorwaarden van 2 desbetreffende overeenkomsten.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/10/2004 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
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

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

overeenkomst nv Aquafin-Studiebureau ir. Jonckheere d.d. 18/06/2004
betreffende de studie van het project nr. 21.740 van nv Aquafin (afkoppelen
collectorennetwerk)
ontwerp overeenkomsten Gemeente Bredene-nv Aquafin en Gemeente
Bredene-nv Aquafin-Studiebureau ir. Jonckheere (studie) betreffende:
a. Afkoppelen collectorennetwerk (project nv Aquafin - nr. 21.740B)
b. Riolerings- en bestratingswerken Zeepaadje, Duindoornstraat, Koersen Duinhoevelaan. Verfraaiingswerken tracé Aquafin-project 21.740B.
Realiseren wachtaansluitingen RWA en DWA (project Gemeente
Bredene)

Geïnspireerd door het algemeen belang is het aangewezen volgende
projecten van nv Aquafin en de Gemeente Bredene gezamenlijk uit te
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voeren, dit overeenkomstig artikel 19 van de wet d.d. 24/12/1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten. De werken, gepland door
de Gemeente Bredene, zijn immers niet, zonder ernstig bezwaar, technisch
uitvoerbaar, tenzij in samenhang met de geplande, aan de gang zijnde
werken van nv Aquafin (idem voor desbetreffende studieopdracht)
Projecten Gemeente Bredene
a. Prioritaire werken
- Verfraaiingswerken in delen van het tracé van het Aquafinproject 21.740B
- Realiseren van wachtaansluitingen voor RWA en DWA in delen van het
tracé van het Aquafinproject 21.740B
b. Niet-prioritaire werken
- Wegenis- en rioleringswerken Koerslaan (ten noorden van Derbylaan),
Duinhoevelaan, Duindoornstraat en Zeepaadje
- Realiseren van wachtaansluitingen voor RWA en DWA buiten het tracé
van het Aquafinproject 21.740B
Project nv Aquafin
Afkoppelen collectorennetwerk (nr. 21.740B)
•

Op 18/06/2004 werd door nv Aquafin met Studiebureau ir. Jonckheere een
ereloonovereenkomst betreffende het project nr. 21.740 (Afkoppelen
collectorennetwerk) afgesloten.
Deze overheidsopdracht kan
overeenkomstig artikel 17 §2 2° a. van de wet van 24/12/1993 betreffende
de overheidsopdrachten worden uitgebreid met de studie van de
gemeentelijke projecten en toegewezen aan de reeds aangestelde
ontwerper (onvoorziene omstandigheden - kostprijs aanvullende dienst is
niet hoger dan 50 % van de hoofdopdracht – diensten kunnen technisch niet
zonder ernstig bezwaar van de hoofdopdracht worden gescheiden)

•

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten
aan de voorwaarden van de 2 samenwerkingsovereenkomsten,
waarvan detail hierna
a.Samenwerkingsovereenkomst nv Aquafin-Gemeente Bredene betreffende:
Projecten Gemeente Bredene
a. Prioritaire werken
- Verfraaiingswerken in delen van het tracé van het Aquafinproject 21.740B
- Realiseren van wachtaansluitingen voor RWA en DWA in delen van het
tracé van het Aquafinproject 21.740B
b. Niet-prioritaire werken
- Wegenis- en rioleringswerken Koerslaan (ten noorden van Derbylaan),
Duinhoevelaan, Duindoornstraat en Zeepaadje
- Realiseren van wachtaansluitingen voor RWA en DWA buiten het tracé
van het Aquafinproject 21.740B
Project nv Aquafin
Afkoppelen collectorennetwerk (nr. 21.740B)
- Aanduiding van nv Aquafin als “opdrachtgevend bestuur”, d.w.z. in
gezamenlijke naam optredend bij de procedure, de toewijzing en de
uitvoering van de opdracht
- Financieel instaan van alle partijen voor het deel van de opdracht, dat te
hunnen laste is
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- Instaan door alle partijen voor het verwerven van de vergunningen,
alsook voor de eventuele onteigeningen, die nodig zijn voor de uitvoering
van de werken te hunnen laste
- Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking door nv COOR. Alle
partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdracht,
verbonden met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, te allen tijde
volledig en adequaat vervult
- Aanduiding van de leidend ingenieur en toezichter door het
opdrachtgevend bestuur (financiering van deze opdracht deels door nv
Aquafin en deels door de Gemeente Bredene)
- Verzekering van de werken ten laste van de Gemeente Bredene in het
door Aquafin opgezette verzekeringssysteem
- Beheer en onderhoud van de wegenis, rioolkolken, dienstrioleringen,
huis- en kolkaansluitingen en RWA-afvoer door de Gemeente Bredene
vanaf de voorlopige oplevering van de werken
b.Overeenkomst nv Aquafin-Gemeente Bredene-Studiebureau ir.
Jonckheere betreffende de studie van voornoemde werken (addendum
overeenkomst d.d. 18/06/2004 nv Aquafin-Studiebureau ir. Jonckheere)
- Ereloonpercentage overeenkomstig barema I “Infrastructuurwerken”,
aflevering 4 van de voorwaarden betreffende de tussenkomst van
raadgevend ingenieurs, opgesteld door de Koninklijke Vlaamse
Ingenieursvereniging
•

Financiële
gevolgen

In het budget 2009 (buitengewone dienst) is een krediet ingeschreven voor
het gemeentelijk aandeel in de studie van voornoemde werken,
meerbepaald 20.000 EUR (voorstel gemeenteraad inschrijven krediet
wegenis- en rioleringswerken in het budget 2010)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
20.000 EUR 421 09/09 731-60
Studie wegenis- en
rioleringswerken
20.000 EUR
Koerslaan
(ten
noorden
van
de
Derbylaan),
Duinhoevelaan,
Duindoornstraat
en
Zeepaadje

Tussenkomsten

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die een opmerking formuleert over de moeilijke
begrijpbaarheid van de 2de zin van de rubriek “Feiten, context en argumentatie”
: “De werken (…) zijn immers niet, zonder ernstig bewaar, technisch
uitvoerbaar (…)”
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Schepen Jacques Deroo en de secretaris die er de aandacht op vestigen dat het
hier een tikfout betreft (“zonder ernstig bezwaar” i.p.v. “zonder ernstig
bewaar”) en dat hiermee bedoeld wordt dat de wegeniswerken en
rioleringswerken niet van elkaar kunnen worden losgekoppeld.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst nv Aquafin-Gemeente Bredene betreffende:
Projecten Gemeente Bredene
a. Prioritaire werken
- Verfraaiingswerken in delen van het tracé van het Aquafinproject 21.740B
- Realiseren van wachtaansluitingen voor RWA en DWA in delen van het tracé
van het Aquafinproject 21.740B
b. Niet-prioritaire werken
- Wegenis- en rioleringswerken Koerslaan (ten noorden van Derbylaan),
Duinhoevelaan, Duindoornstraat en Zeepaadje
- Realiseren van wachtaansluitingen voor RWA en DWA buiten het tracé van
het Aquafinproject 21.740B
Project nv Aquafin
Afkoppelen collectorennetwerk (nr. 21.740B)
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst nv Aquafin-Gemeente Bredene-Studiebureau ir. Jonckheere
betreffende de studie van voornoemde werken (addendum overeenkomst d.d.
18/06/2004 nv Aquafin-Studiebureau ir. Jonckheere)
Artikel 3
De gemeenteraad beslist in het budget 2010 (buitengewone dienst) krediet te
voorzien voor het financieren van de wegenis- en rioleringswerken, waarvan
sprake in artikel 1 van onderhavig besluit.

Punt 19: technische dienst - Openbare werken.
Goedkeuring meeruitgaven.

Aanwezig

Aanpassen wegenis Blauwe Sluis.

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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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
Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Afwezig met
kennisgeving

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. 17/09/2007 houdende vaststelling van:
– de lasten en voorwaarden en kostprijsraming (18.029 EUR) van de
opdracht van werken voor de aanpassing van de wegenis Blauwe Sluis
– de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure)
• beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/11/2007
houdende toewijzing van de opdracht van wegeniswerken Blauwe Sluis,
detail hierna, aan bvba Th. Pyra & Zonen, Oudenburgsesteenweg 119, 8400
Oostende, voor de prijs van 9.628,21 EUR (incl. btw)
– opbraak kasseien (15 m²)
– reinigen kasseien (400 m²)
– overlaging KWS type AB-4C à 150 kg (60 ton)
– schrale betonfundering op 20 cm (20 m²)
– plaatsen gietijzeren straatkolken met aansluiting op Noord-Ede (2 stuks)

Feiten, context •
en argumentatie

•

Het college van burgemeester en schepenen, in zitting bijeen op 12/11/2007
heeft de opdracht van wegeniswerken Blauwe Sluis toegewezen aan
algemene ondernemingen bvba Pyra, Oudenburgsesteenweg 119, 8400
Oostende voor de prijs van 9.628,21 EUR (incl. btw). Deze toewijzing
gebeurde op basis van vermoedelijke hoeveelheden.
Overzicht
V.H.

Opbraak
(a)
reinigen
(b)
overlaging

E.P.EUR

Uitgevoerd

Voorzien
EUR

Uitgevoerd
EUR

+ of -

15 m²

4,00

106,86 m²

60,00

427,44

+ 367,44

400
m²
60
ton

1,50

425,50 m²

600,00

638,25

+ 38,25

86,10

90,74 ton

5.166,00

7.812,71

+
2.646,71
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KWS
(c)
schraal
beton
(d)
straatkolken
(e)

20 m²

14,00

2
stuks

925,60

3 stuks

btw
totale
meeruitgave

280,00
1.851,20
7.957,20
1.671,01
9.628,21

2.776,80

- 280,00
+ 925,60

11.655,20 3.698,00
2.447,59
776,58
14.102,79 4.474,58

Verantwoording meeruitgaven
– (a) Alle losse kasseien werden opgebroken teneinde een betere stabiliteit
te bekomen (106 m²)
– (b) Reinigen kasseien - opmeting 425,50 m²
– (c) De meerwerken bij het verwerken van de KWS overlaging zijn als volgt
te verklaren
– De geraamde hoeveelheid KWS bedroeg 60 ton. Dit cijfer werd
overgenomen uit het bestek “Verschave” d.d. 26/03/2003.
– Deze hoeveelheid werd echter voorzien voor de overlaging van de rijweg
zelf (raming 400 m²).
– Door de gemeenteraad, in zitting bijeen op 17/09/2007 werd beslist om
de aanpalende parkingzone aan deze doodlopende weg eveneens te
overlagen (bijkomende oppervlakte 148 m²)
– Deze meeroppervlakte werd door de dienst over het hoofd gezien en
niet opgenomen in de metingstaat (+ 43,3 % meeroppervlakte)
– De dikte van de tarmaclaag op deze parking varieert (idem bestaande
kasseiverharding). De aannemer heeft zoveel mogelijk de verzakkingen
weggewerkt, deze oppervlakten genivelleerd en de losse delen verwijderd
dit om verdere verzakkingen in de toekomst zoveel mogelijk te
vermijden.
– Berekening verbruik
–
oppervlaktes
– kasseien rijweg:
425 m² (VH 400 m²)
– parkingstrook
148 m²
– totaal
573 m²
–
geleverde en verwerkte KWS 90,75 ton
–
te delen door s.g. 2,5 ton/m³ = 36,30 m³ KWS
–
gemiddelde dikte: 36,30 m³ : 573 m² = 6,3 cm gemiddeld
– (d) Er werd geen schraal beton verwerkt
– (e) Bij nivellering van de goot bleek dat er een extra straatkolk diende
aangebracht voor een vlotte afwatering.
• Algemeen overzicht
– Toewijzingsbedrag: 9.628,21 EUR
– Meeruitgave
4.474,58 EUR
– Totaal
14.102,79 EUR
• De gemeenteraad wordt voorgesteld:
– goedkeuring te hechten aan de meeruitgave (4.474,58 EUR) in het kader
van de wegeniswerken Blauwe Sluis (1e fase), uitgevoerd door de
algemene ondernemingen bvba Pyra, Oudenburgsesteenweg 119, 8400
Oostende
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– bij eerstvolgende buitengewone budgetwijzing 2009 voldoende kredieten
in te schrijven voor het financieren van voornoemde meeruitgave.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Meeruitgave
wegeniswerken
Blauwe Sluis (1e fase).

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
BD
4.474,58 EUR 421/731-60/09/07
(voorstel gemeenteraad
om bij budgetwijziging
2009
voldoende
kredieten te voorzien)

Stemmen

Met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen (Kristof Vermeire, Dany Hollevoet,
Raf Pyra en Liesbeth Metsu)

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (4.474,58 EUR) in
het kader van de wegeniswerken Blauwe Sluis (1e fase) uitgevoerd door de
algemene ondernemingen Pyra, Oudenburgsesteenweg 119, 8400 Oostende
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om bij eerstvolgende buitengewone budgetwijziging
2009 de nodige kredieten in te schrijven voor het financieren van voornoemde
opdracht van werken.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Meeruitgave
wegeniswerken
Sluis (1e fase)

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
4.474,58 EUR 421/731-60/09/07
Blauwe

Punt 20: technische dienst - Verkavelingen. Sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 C).
Goedkeuring van de plannen, het bestek-technische omschrijving en de kostprijsraming.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
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Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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
Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Afwezig met
kennisgeving

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Decreet d.d. 18/05/1999 betreffende de organisatie van de Ruimtelijke
Ordening, zoals tot op heden gewijzigd, meerbepaald artikel 133
Gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij KB d.d. 26/01/1977 –
zonering woongebied

•

Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2002, houdende de goedkeuring
van de plannen, bijzonder lastenboek-bestek en kostprijsraming van de wegen rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede – fase 1A
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/03/2006, houdende goedkeuring van:
– de plannen, het bestek-technische omschrijving en kostprijsraming van de
wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase
1B)
– het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken voor een bedrag
van 63.659,13 EUR (kostprijsraming).
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19/12/2005
houdende goedkeuring van het voorontwerp van de weg- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede (fase 1C) – gedeeltelijke
doortrekking Breendonklaan, achter Pieter Breugelstraat, Frans Halsstraat,
wandelweg en Gerard Defeverstraat, uit te voeren door en ten laste van de
sociale verkavelaars en het Vlaams Gewest
beslissing van de gemeenteraad d.d. 09/03/2009 houdende goedkeuring van
het tracé van de wegen in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 C).
brief
d.d.
14/04/2009
van
nv
Plantec
Ontwerpbureau,
Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400 Oostende betreffende de wegenis- en
rioleringswerken op de wijk Noord-Ede – fase 1C

Van het Ontwerpbureau Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg 399, 8400
Oostende ontving ons bestuur het ontwerp van de wegenis- en
rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1C).
De gemeenteraad, in zitting bijeen op 09/03/2009 heeft zijn goedkeuring
gehecht aan het tracé van de wegen in de sociale verkaveling Noord-Ede
(fase 1 C).
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•

•

•
•
•

Financiële
gevolgen

De werken behelzen het aanleggen van wegenis en riolering (gescheiden
stelsel) voor de ontsluiting van 75 bouwpercelen eigendom van VMSW in
de gedeeltelijke doortrekking van de Breendonklaan met aanleg van nieuwe
straten weg A – doortrekking Breendonklaan / weg I – Gerard Davidstraat /
weg J – Dirk Boutsstraat / weg K – Valère Vermoortelstraat / weg C –
Valère Vermoortelstraat / weg M - doortrekking Frans Halsstraat /weg
Hans Memlingstraat
De rioleringswerken tussen fase 1B en 1C en de infrastructuurwerken in
de Breendonklaaan en de Pieter Breugelstraat worden gesubsidieerd door
het Vlaams Gewest (60%). Het overige deel (Breendonklaan en Pieter
Breugelstraat) is ten laste van ons bestuur.
De kostprijs van de voorgestelde werken wordt geraamd op 1.890.388,42
EUR (incl. btw) waarvan 31.077,33 EUR (incl. btw) ten laste van ons
bestuur.
Er zijn in het budget 2009 geen kredieten ingeschreven voor het financieren
van deze opdracht van werken.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
– goedkeuring te hechten aan de technische omschrijving van de
wegenis- en rioleringswerken
– goedkeuring te hechten aan de financiële bijdrage van ons bestuur
(raambedrag 31.077,33 EUR – incl. btw) en aan het bestek, de plannen
en kostprijsraming van deze werken
– kredieten in te schrijven in de buitengewone dienst van het budget
2010 (financiering gemeentelijk aandeel).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
31.077,33 EUR Kredieten te voorzien BD
Wegen
rioleringswerken
op de buitengewone
sociale
verkaveling
dienst van het budget
Noord-Ede (fase 1C)
2010
(voorstel
gemeenteraad)

Tussenkomsten

Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat uit de plannen niet kan worden
afgeleid of er zich geen conflict zal voordoen tussen de aan te leggen riolering
en de reeds aanwezige riolering c.q. collector.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de gemeentelijke diensten en het
studiebureau wel degelijk de situatie ter plaatse, en meer in het bijzonder de
aanwezigheid van riolen/collectoren, kennen, en dat de aansluiting op deze
collectoren is opgenomen in het lastenboek.
Raadslid Dany Hollevoet wil evenwel een bevestiging dat er geen obstructie is
voor de aan te leggen rioleringen door de reeds aanwezige collector.
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Schepen Jacques Deroo en de voorzitter die antwoorden dat deze opmerkingen
zullen worden overgemaakt aan het studiebureau en dat tevens om
verduidelijking zal worden gevraagd.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:
• de plannen, het bestek-technische omschrijving en kostprijsraming van de
wegenis- en rioleringswerken in de sociale verkaveling Noord-Ede - fase IC
• het aandeel van het gemeentebestuur in deze werken voor een bedrag van
31.077,33 EUR (ramingsprijs)
De plannen en het bestek maken integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om, met het oog op de financiering van het
gemeentelijk aandeel in deze verkaveling voldoende kredieten in te schrijven in
het budget 2010.

Punt 21: technische dienst - Grondverhandelingen – Goedkeuring van de voorwaarden voor
de kosteloze overdracht van 3.127 m² grond en wegenis Brouwerijstraat, kadastraal gekend
2e afdeling sectie D nr. 56e2 (ex deel van 56p), 64/02 en deel van 56t4 (ex deel van 56r) door
nv VLIMM en nv Groep Huyzentruyt aan de Gemeente Bredene voor inlijving in het
openbaar domein

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 57 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van het wegentracé in de private verkaveling voor de uitbreiding van de
Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de weg- en rioleringswerken in de private verkaveling voor de uitbreiding
van de Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de aanleg van het waterdistributienet in de private verkaveling voor de
uitbreiding van de Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 03/02/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de aanleg van OV-, LS- en gasnet in de private verkaveling voor de
uitbreiding van de Pescatorstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende de goedkeuring
van de plannen, het bijzonder lastenboek-bestek en de kostprijsraming van
de aanleg van het ICS-net in de private verkaveling voor de uitbreiding van
de Pescatorstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16/09/2003
houdende het verlenen van de verkavelingvergunning (dossiernummer
5.00/35002/1023.2)
metingplan d.d. 16/09/2005, opgemaakt door bvba landmeter Van Damme,
Gistelsteenweg 213, 8490 Varsenare – Jabbeke
asbuiltplan nr. 02.074, opgemaakt door Grontmij, Oostendse Steenweg 146,
8000 Brugge en het terreinformulier inspectieput
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/11/2005
houdende goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige overname
d.d. 25/10/2005 van de werken voor de uitbreiding van de Pescatorstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28/01/2008
houdende goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve oplevering
d.d. 19/12/2007 van de weg- en rioleringswerken in de verkaveling
“Pescatorstraat” - Brouwerijstraat
brief d.d. 30/04/2008 van woningbouw nv Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33,
8791 Beveren-Leie (Waregem) houdende de vraag tot overdracht van
grond in de Brouwerijstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/07/2008 houdende principiële
goedkeuring van de kosteloze overdracht door nv VLIMM en nv
Huyzentruyt van 3.127 m² grond in de Brouwerijstraat aan de Gemeente
Bredene
brief d.d. 26/03/2009 met de ontwerpakte van FOD Financiën,
Aankoopcomité Brugge

Het Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de ontwerpakte
van kosteloze overdracht van 3.127 m² grond en wegenis gelegen
Brouwerijstraat, kadastraal gekend 2e afdeling sectie D nr. 56e2 (ex deel van
56p), 64/02 en deel van 56t4 (ex deel van 56r) door nv VLIMM en nv Groep
Huyzentruyt aan de Gemeente Bredene ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voor te leggen .
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van kosteloze
overdracht van 3.127 m² grond en wegenis, gelegen Brouwerijstraat, kadastraal
gekend 2e afdeling sectie D nr. 56e2 (ex deel van 56p), 64/02 en deel van 56t4
(ex deel van 56r) door nv VLIMM en nv Groep Huyzentruyt aan de Gemeente
Bredene voor inlijving in het openbaar domein .
De akte A35002/CG/351 opgemaakt door de Federale Overheidsdienst
Financiën Brugge maakt integrerend deel uit van dit besluit .

Punt 22: technische dienst - Gebouwen. Sportcentrum. Aankoop en inrichting containers als
stapelruimte. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

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

Feiten, context •
en argumentatie

In de buitengewone dienst van het budget 2009 is een krediet voorzien van
12.500 EUR voor het financieren van de aankoop van containers dit ter
vervanging van de oude buitenkleedkamers op de voetbalterreinen van het
sportcentrum. Deze oude buitenkleedkamers doen enkel nog dienst als
stapelruimte.
Deze gebouwen zijn dringend aan vervanging toe om verder dienst te
kunnen doen voor het bewaren van allerlei materiaal van KSV Bredene en

•
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•

Financiële
gevolgen

de sportdienst. De technische dienst stelt voor om 4 containers aan te
kopen (1 container bestemd voor de sportdienst en 3 containers voor de
verenigingen) en deze in eigen regie in te richten.
Lasten en voorwaarden
– Afbraak oude kleedkamers
– huren van 4 containers (gemengd + gesorteerd afval)
– kostprijsraming: 1.735,22 EUR (incl. btw)
– 4 nieuwe containers + transport
– kostprijsraming: 5.324,00 EUR (incl. btw)
– Ondervloer (± 5 m³ beton à 300 kg/m³)
– kostprijsraming: 392,60 EUR (incl. btw)
– Loodgieterij (buizen, moffen, wasbak e.a.)
– kostprijsraming: 400,00 EUR (incl. btw)
– Elektriciteit (TL’s, armaturen, stopcontacten, schakelaars, kabel, e.a.)
– kostprijsraming: 320,00 EUR (incl. btw)
– Hout en isolatie
– binnenbekleding van container
– buitenbekleding van container (eventueel met Trespaplaten
afkomstig van het M&EC Staf Versluys)
– kostprijsraming: 2.592,24 EUR
– Glas
– kostprijsraming: 64,54 EUR (incl. btw)
– Bevestigingsmiddelen, metaalbeslag, vijzen, lijm e.a.
– kostprijsraming: 830,01 EUR (incl. btw)
– Verf
– Ralstol (30 l)
– Vitrasol (20 l)
– kostprijsraming: 841,39 EUR (incl. btw)
– Totale kostprijsraming: 12.500 EUR (incl. btw)

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Containers
sportcentrum
vervanging
buitenkleedkamers

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
12.500 EUR 764/744-51/09/09
ter
12.500 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt de voorwaarden en kostprijsraming (12.500 EUR – incl.
btw) vast van volgende opdracht van levering van 4 containers en toebehoren
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Afbraak oude kleedkamers
– huren van 4 containers (gemengd + gesorteerd afval)
4 nieuwe containers + transport
Ondervloer (± 5 m³ beton à 300 kg/m³)
Loodgieterij (buizen, moffen, wasbak e.a.)
Elektriciteit (TL’s, armaturen, stopcontacten, schakelaars, kabel, e.a.)
Hout en isolatie
– binnenbekleding van container
– buitenbekleding van container (eventueel met Trespaplaten afkomstig
van het M&EC Staf Versluys)
Glas
Bevestigingsmiddelen, metaalbeslag, vijzen, lijm e.a.
Verf
– Ralstol (30 l)
– Vitrasol (20 l)

Artikel 2
Deze opdracht van levering zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure.

Punt 23: cultuur - Schenking keramiek Norbert Rammant. Aanvaarding.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 931 en 932 van het Burgerlijk Wetboek

Feiten, context •
en argumentatie

Norbert Rammant p/a Driftweg 67 - Bredene wenst het gemeentebestuur
een keramiek kunstwerk van zijn hand te schenken. Het betreft een replica
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•
•

•

Tussenkomsten

van het werk dat sinds 2004 op begraafplaats Priorij staat.
Het werk heeft een hoogte van 1 meter.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om een schenking
definitief te aanvaarden. Het college van burgemeester en schepenen is in
zitting van 11/05/2009 overgegaan tot een principiële of voorlopige
aanvaarding.
Aangezien deze schenking juridisch kan worden gecatalogeerd als handgift
dient hiervoor geen notariële akte worden opgemaakt.

Raadslid Tania Janssens die opmerkt dat het hier een replica betreft van een
werk van Norbert Rammant en Christine Dujardin en dat mogelijks ook het
akkoord van mevrouw Dujardin noodzakelijk is.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat de heer Rammant heeft bevestigd
dat hij de eigenaar is van het kunstwerk.
Raadslid Kristof Vermeire die wenst te weten welke bestemming zal worden
gegeven aan dit kunstwerk.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het de bedoeling is om dit
kunstwerk in de bibliotheek te plaatsen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de schenking door Norbert Rammant van zijn
keramiek kunstwerk definitief te aanvaarden.

Punt 24: toerisme - Autonoom gemeentebedrijf. Kennisneming van de jaarrekening,
activiteitenverslag en verslag van het college van commissarissen van het boekjaar 2008 en
ondernemingsplan 2009-2011

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
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kennisgeving

Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 263 septies van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten

•
•

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
jaarverslag en jaarrekening 2008 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene
verslag van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
ondernemingsplan 2009-2011
brief van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene d.d. 29/04/2009 met de
vraag om de jaarrekening, activiteitenverslag, verslag van het college van
commissarissen van het boekjaar 2008 en het ondernemingsplan 20092011mede te delen aan de gemeenteraad

•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

•

Artikel 37 van de statuten bepaalt inzake de jaarrekening dat de raad van
bestuur een ontwerp van jaarrekening overmaakt aan het college van
commissarissen dat binnen de vier weken bij de raad van bestuur zijn
verslag indient. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en maakt
deze vóór 15 mei over aan het college van burgemeester en schepenen, om
te worden meegedeeld aan de gemeenteraad.
Het aangepast artikel 38 van de statuten bepaalt dat alle inbrengen van de
gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aangezien worden, tenzij anders
bepaald. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.500.000 EUR. Dit kapitaal
mag niet worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, behoudens bij
ontbinding.
Een kapitaalvermindering is enkel mogelijk om
exploitatieverliezen, minderwaarden of duurzame waardeverminderingen te
compenseren. De nettowinsten worden jaarlijks, ofwel gereserveerd, ofwel
aan de gemeente uitgekeerd. De verliezen worden jaarlijks overgedragen.
Artikel 39 van de statuten bepaalt inzake het ondernemingsplan en het
activiteitenverslag dat de raad van bestuur jaarlijks een ondernemingsplan
opstelt dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange
termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening
omvat van het voorbije boekjaar.
Het ondernemingsplan, het
activiteitenverslag, alsook het verslag van het college van commissarissen,
worden telkens na het afsluiten van het betrokken boekjaar, en vóór 15
juni, overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om te
worden medegedeeld aan de gemeenteraad. In vergadering van 23/04/2009
heeft de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
kennisgenomen van het verslag van het verslag van het college van
commissarissen en het jaarverslag inclusief activiteitenverslag en de
jaarrekening goedgekeurd. In vergadering van 23/04/2009 heeft de raad van
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•

Neemt kennis

bestuur het ondernemingsplan 2009-2011 goedgekeurd
De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft het
college van burgemeester en schepenen verzocht om de jaarrekening, het
activiteitenverslag, het verslag van het college van commissarissen en het
ondernemingsplan 2009-2011 mede te delen aan de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening, activiteitenverslag, verslag
van het college van commissarissen van het boekjaar 2008 en van het
ondernemingsplan 2009-2011 van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Punt 25: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten tot
gedeeltelijke herziening van het B.P.A. nr. 8 "Maria Duyne" en opmaak RUP "Maria Duyne".
Goedkeuring meeruitgaven.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

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
artikel 160 van het Gemeentedecreet

•

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/03/2005 houdende:
- goedkeuring van de voorwaarden, inbegrepen de kostprijsraming, van een
ereloonovereenkomst over de opdracht van diensten tot opmaak van de
gedeeltelijke herziening van het B.P.A. nr. 8 “Maria Duyne”
- vaststelling van de wijze van gunnen
- toewijzing van deze opdracht van diensten aan de W.V.I., Baron
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge
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•
•
•
•
Feiten, context •
en argumentatie

•
•

•

Visum ontvanger •

Financiële
gevolgen

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
beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/09/2007 houdende afbakening van
het begrip “dagelijks bestuur”
diverse facturen van de W.V.I.

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/03/2005 werd de W.V.I., Baron
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, aangesteld als ontwerper van de gedeeltelijke
herziening van het B.P.A. nr. 8 “Maria Duyne”. Deze opdracht van diensten
werd toegewezen aan de W.V.I. om reden dat dit bureau op dit ogenblik
bezig was met de opmaak van het GRS, over een ruime gebiedskennis
beschikte en bijgevolg het best geplaatst was voor de uitvoering van
voornoemde opdracht van diensten. In het budget was een krediet van
15.000 EUR ingeschreven. Bijgevolg werd de opdracht toegewezen voor de
geraamde prijs van 15.000 EUR. De werkelijke kostprijs voor de opmaak
van dit BPA/RUP ligt merkelijk hoger en dit om tweeërlei redenen:
- Door de acties van “SOS Maria Duyne” diende door de W.V.I. extra
aandacht besteed aan een correcte en sluitende omschrijving van de
voorschriften. De ontwerpen werden ook diverse malen voorgelegd aan
de GECORO
- De procedure tot herziening van dit plan diende noodzakelijk omgezet in
een procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Maria
Duyne”. Immers, op het ogenblik van de goedkeuring door de Bestendige
Deputatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (vanaf dit tijdstip,
09/10/2006, konden niet langer bijzondere plannen van aanleg worden
opgemaakt) was het ontwerp nog niet voorlopig aanvaard door de
gemeenteraad.
Daardoor werd het luik “opmaak voorontwerp” van deze opdracht
bezwaard met een aanzienlijke meeruitgave, meerbepaald 33.300,25 EUR
Meeruitgave
Verschil tussen het totale bedrag van de facturen en het geraamd
toewijzingsbedrag:
48.300,25 EUR – 15.000 EUR = 33.300,25 EUR
Overwegende dat de bijkomende uitgaven een meeruitgave van meer dan
10 % van het toewijzingsbedrag vertegenwoordigen, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de bijkomende kosten.
Omdat
onvoldoende krediet in het budget is voorzien om deze uitgave te
financieren, wordt de gemeenteraad eveneens voorgesteld bij eerstvolgende
buitengewone budgetwijziging een aanvullend krediet van 4.750 EUR te
voorzien

Deze uitgave is, voorafgaand aan het aangaan van de verbintenis,
onderworpen aan het visum van de gemeenteontvanger

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
33.300,25 EUR 930/733-60 09/05
BD
Ereloon gedeeltelijke
herziening B.P.A. nr. 8
Krediet ontoereikend
“Maria Duyne” – RUP
“Maria Duyne”
Voorstel GR voorzien
bij
buitengewone
budgetwijziging van een
bijkrediet van 4.750
EUR

Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die bedenkingen formuleert over niet alleen de
aanzienlijke meerprijs voor deze opdracht maar tevens over de wijze waarop
deze meerprijs wordt gemotiveerd. Het raadslid meent immers dat het niet
correct is om de schuld voor deze meeruitgave rechtstreeks of onrechtstreeks
bij het actiecomité SOS Maria Duyne te leggen. Zo wijst het raadslid erop dat
een correcte en sluitende omschrijving van de voorschriften steeds nodig is en
dat dit bijgevolg geen aanleiding zou mogen gegeven hebben tot een meerprijs.
Hetzelfde geldt voor het voorleggen van de ontwerpen aan de GECORO dat
deel uitmaakt van de normale procedure.
Schepen Vandenberghe die antwoordt dat enerzijds een te beperkt budget
werd ingeschreven (de gemiddelde kostprijs voor de opmaak RUP/BPA
bedraagt 25.000 EUR) maar dat anderzijds niet kan worden ontkend dat, door
de gevoeligheid van dit dossier en het feit dat rekening werd gehouden met de
opmerkingen van het actiecomité en de GECORO, de opmaak van dit RUP
meer tijd in beslag heeft genomen. Daarenboven diende het ontwerp van BPA
ook nog omgezet naar de ontwerp van RUP. Belangrijkste is evenwel, zo meent
schepen Vandenberghe, dat de langere procedure heeft geleid tot een resultaat
waarin iedereen zich kan vinden wat dan ook de meeruitgave verantwoordt.
Raadslid Dany Hollevoet die wenst te weten waarom deze opdracht niet werd
toegewezen tegen een bepaalde prijs waardoor het studiebureau gehouden is
aan deze prijs.
De secretaris die antwoordt dat dergelijke opdrachten steeds in regie worden
uitgevoerd, wat impliceert dat wordt gefactureerd volgens het aantal
gepresteerde uren.
Raadslid Kristof Vermeire die nog opmerkt dat deze opdracht destijds werd
toegewezen aan de WVI omwille van bekwaamheid en terreinkennis, maar dat
jammer genoeg moet worden vastgesteld dat heel wat tijd verloren gegaan is
door het feit dat niet onmiddellijk rekening werd gehouden met de
verzuchtingen van de inwoners.

Stemmen

Met 14 stemmen voor, 3 onthoudingen (William Hüppertz, Cindy Versluys en
Jon Devos) en 4 stemmen tegen (Kristof Vermeire, Dany Hollevoet, Raf Pyra en
Liesbeth Metsu)
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de meeruitgave (33.300,25 EUR)
in het kader van de opdracht van diensten tot gedeeltelijke herziening van het
B.P.A. nr. 8 “Maria Duyne” – RUP “Maria Duyne”, toevertrouwd aan de W.V.I.,
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
Artikel 2
De gemeenteraad voorziet bij buitengewone budgetwijziging 2009 een
aanvullend krediet (4.750 EUR) voor het financieren van voornoemde opdracht
van diensten.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Ereloon
gedeeltelijke
herziening B.P.A. nr. 8
“Maria Duyne” – RUP
“Maria Duyne”

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
33.300,25 EUR 930/733-60 09/05

Punt 26: personeelsdienst - Opheffen en opnieuw vaststellen van het huishoudelijk reglement
inzake de organisatie van de strandreddingsdienst.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond

•
•

•
•

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
beslissing van de raad van bestuur van de Intercommunale
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen d.d. 13/03/2003 waarbij het
huishoudelijk
reglement
betreffende
de
organisatie
van
de
strandreddingsdienst werd vastgesteld, na overleg met de interne
werkgroep leiding en de representatieve vakorganisatie (protocol d.d.
28/02/2003)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2003 houdende vaststelling van
het huishoudelijk reglement inzake de organisatie van de
strandreddingsdienst
beslissing van de raad van bestuur van de Intercommunale
Kustreddingdienst West-Vlaanderen d.d. 25/02/2009, waarbij conform
artikel 3 van de statuten, enkele wijzigingen werden aangebracht aan het
huishoudelijk reglement, na overleg met de werkgroep leiding en de
representatieve vakorganisaties (protocol 24/02/2009)

brief van de IKWV d.d. 24/03/2009, waarbij verzocht wordt om de
aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de IKWV voor te leggen
aan de gemeenteraad

Feiten, context Het huishoudelijk reglement van de Intercommunale Kustreddingsdienst
en argumentatie vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13/03/2003, werd in de raad
van bestuur van de IKWV d.d. 25/02/2009 aangevuld en aangepast met
specifieke bepalingen en dit overeenkomstig de omstandigheden en situaties,
eigen aan iedere gemeente.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het huishoudelijk reglement
inzake de organisatie van de Intercommunale Kustreddingsdienst d.d.
13/03/2003 op te heffen en opnieuw vast te stellen.
Tussenkomsten

Raadslid Kristof Vermeire die meent dat een huishoudelijk reglement zo
volledig mogelijk moet zijn en in dit geval ook de openingsuren van de
reddingsdienst moet regelen. Nu wordt in dit reglement enkel verwezen naar
de beslissing terzake van het college van burgemeester en schepenen.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat dit huishoudelijk reglement wordt
opgemaakt door de IKWV, en dat openingsuren bijgevolg niet zijn opgenomen
omdat dit in alle kustgemeenten verschillend is.
Raadsleden Kristof Vermeire en Dany Hollevoet die repliceren dat het hier het
huishoudelijk reglement van Bredene betreft en dat bijgevolg het model van de
IKWV kon worden aangevuld met de bepalingen die eigen zijn voor onze
gemeente.
Raadslid Kimberly Rousselle die ons bestuur vertegenwoordigt in de IKWV stelt
dat dit huishoudelijk reglement vooral bedoeld is voor de redders en dat die
geacht worden de openingsuren te kennen.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het huishoudelijk reglement in zake de organisatie van de Intercommunale
Kustreddingsdienst, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13/03/2003,
wordt opgeheven.
Artikel 2
Het huishoudelijk reglement inzake de organisatie van de Intercommunale
Kustreddingsdienst, wordt opnieuw vastgesteld.
Dit reglement maakt
integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 27: secretariaat - Subsidies. Investeringssubsidie aan de cvba Twins Invest & Consult
voor het bouwen en verbouwen van strandinfrastructuur ter hoogte van post 1. Toekenning
en vaststelling modaliteiten.

Aanwezig

Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ;
Jacques Deroo, Steve Vandenberghe, Doris Vermoortel, Erwin Feys en
Kristien Vanmullem, schepenen ;
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

Willy Vanhooren, burgemeester;
Jacky Maes, schepen;
Gilbert Vanleenhove en Etienne Vercarre, raadsleden;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/1999 betreffende het vergroten
in opdracht en voor rekening van de cvba Twins Club van de
strandinfrastructuur ter hoogte van post 1 en houdende het goedkeuren
van de voorwaarden van een opstalovereenkomst met de cvba Twins Club
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/03/1999 houdende goedkeuring van
de lasten en voorwaarden voor standplaatsen op het openbaar domein
(seizoensexploitatie) waarbij aan de vzw Twins Club een verlenging van de
concessie lot VIII standplaats 1 tot 2017 werd toegestaan inzonderheid
artikel 47

•
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•
•
•
•

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

Financiële
gevolgen

akte verleden door notaris Proot d.d. 09/08/2008 waarbij aan de cvba Twins
Club een recht van opstal werd toegekend voor een periode van maximum
27 jaar op het onroerend goed “Strandpost 1 en alle aanhorigheden.
statutenwijziging cvba Twins Club d.d. 24/10/2001 houdende wijziging van
de naam tot cvba Twins Invest & Consult
statuten cvba Twins Invest & Consult
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/11/2008
houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning aan de cvba
Twins Invest & Consult voor het bouwen en verbouwen van de
strandinfrastructuur ter hoogte van post 1 en bijhorende plannen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2007 houdende goedkeuring van
de strategische nota van de meerjarenplanning 2007-2012 (pt A.4. C.3)
Ministerieel Besluit houdende toekenning van een subsidie voor het project
“Adequate en financiële strandclubs voor een actieve en dynamische kust”
in het kader van het Kustactieplan 2007-2009
projectaanvraag Westtoer apb “Subsidie voor infrastructuur van strandclubs
in kader van het KAPIII d.d. 25/04/2007
overeenkomst tussen Westtoer apb en de cvba Twins Invest & Consult d.d.
01/12/2008

In de strategische nota van de meerjarenplanning 2007-2012 goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 25/06/2007 werd onder hoofdstuk
A4.C3 “ De toeristische troeven worden versterkt” het bouwen van
nieuwe strandinfrastructuur ter hoogte van post 1 opgenomen als actiepunt.
Met het oog op het realiseren van deze actie werd in het investeringsbudget
2009 een krediet opgenomen van 125.000 EUR voor het toekennen van een
investeringssubsidie aan de Twins Club. Met notariële akte verleden voor
notaris Proot d.d. 09/08/2000 werd aan de cvba Twins Club (nu cvba Twins
Invest & Consult) een opstalrecht voor 27 jaar verleend voor het
onroerend goed “Strandpost 1” en alle aanhorigheden. De cvba Twins
Invest & Consult wenst nu het bestaande gebouw te verbouwen c.q.
vergroten en nieuwe strandaccommodatie te bouwen. Deze investering
wordt geraamd op 560.000 EUR. Door ons bestuur werd, conform het
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Strand en Duinen” op 17/11/2008
een stedenbouwkundige vergunning verleend voor dit project.
De
gemeenteraad zal in een eerstvolgende zitting worden uitgenodigd om, gelet
op de investeringen van de cvba Twins Invest & Consult in deze
strandaccommodatie, het recht van opstal op het bestaande gebouw te
verlengen en een nieuw recht van opstal toe te kennen op de nieuwe
gebouwen, dit tot 2045. Hiervoor dient evenwel door ons bestuur een
langlopende concessieovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Overheid.
Een ontwerp van langlopende concessieovereenkomst wordt momenteel
voorbereid door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.
In het kader van het Kustactieplan III kan de Twins Club aanspraak maken
op een toelage van 75.000 EUR. Het toekennen van de gemeentelijke
investeringssubsidie en het vaststellen van de modaliteiten hiervan behoren
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
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UITGAVEN
Omschrijving
Investeringssubsidie
cvba Twins Invest &
Consult

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
125.000 EUR 744-51/137-09

Dienst
BD

De gemeenteraad besluit om een investeringssubsidie van 125.000 EUR toe te
kennen aan de cvba Twins Invest & Consult voor het verbouwen en bouwen
van strandaccommodatie ter hoogte van strandpost 1.
Artikel 2
Deze subsidie wordt toegekend onder volgende modaliteiten:
de uitbetaling van de toelage gebeurt in schijven op voorlegging van een
vorderingsstaat en de nodige bewijsstukken waaruit moet blijken dat door
de cvba Twins Invest & Consult aangegane verbintenissen uitbetaling van
deze schijf noodzakelijk maakt.
Artikel 3
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Leverancier
Investeringssubsidie Twins
Invest & Consult

Bedrag (incl. btw) Budgetcode
125.000 EUR 744-51/137-09

namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris
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