VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/03/2011

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21/02/2011

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten

•

Raadslid Kristof Vermeire die herinnert aan zijn opmerking bij de
bespreking van punt 17 (nieuwe wijze van gunnen opdracht buitenaanleg
zwembad) met betrekking tot de timing van de werken aan het zwembad.
Het raadslid wenst te vernemen of deze timing nog steeds kan worden
gerespecteerd, zoniet zal dit – aldus het raadslid – problemen stellen voor
de zwemverenigingen en de zomerwerking van de buitenschoolse
kinderopvang.
Voorzitter Willy Vanhooren die mededeelt dat deze vraag zal worden
overgemaakt aan schepen Jacques Deroo die deze werken opvolgt.

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 21/02/2011 worden goedgekeurd.
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Punt 2: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Toekomststraat)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond

•
•

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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Toekomststraat

Feiten, context Voorstel van de technische administratie om de parkeerplaats voor personen
en argumentatie met een beperkte mobiliteit in de Toekomststraat, meer bepaald ter hoogte van
het huis nr. 52 (lengte 6 meter) te elimineren en dit omdat de aanvragergebruiker overleden is.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/12/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Toekomststraat.
Artikel 2
In de Toekomststraat, tussen Kruisnet- en Verenigingstraat, is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de kant
van de even huisnummers en E7 aan de kant van de oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Toekomststraat, tussen Kruisnetstraat en Spuikomlaan, is het parkeren
verboden langs de zijde van de oneven huisnummers. Deze reglementering
wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.

Punt 3: beleidsondersteuning - Straatnamen. Voorlopig vaststellen van straatnamen voor
enkele nieuwe straten in de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 C)

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 1 van het decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen

Juridische grond

•

Decreet d.d. 28/01/1977 tot bescherming van de namen van openbare
wegen en pleinen

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07/03/2011
houdende formuleren voorstel straatnamen voor enkele nieuwe straten in
de sociale verkaveling Noord-Ede (fase 1 C)
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Feiten, context •
en argumentatie
•

•
•

Tussenkomsten

•

•

Binnenkort worden enkele nieuwe straten aangelegd in de sociale
verkaveling Noord-Ede en dit ter hoogte van de Valère Vermoortelstraat.
De procedure voor de straatnaamgeving wordt geregeld in het decreet d.d.
28/01/2007 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.
De procedure bestaat uit een aantal stappen:
− De gemeenteraad stelt de naam voorlopig vast.
− Het advies van de cultuurraad wordt ingewonnen omtrent de voorlopig
vastgestelde naam. De cultuurraad beschikt hiervoor over 30 dagen.
− Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren over de voorlopig
vastgestelde naam, dat minstens 30 dagen loopt.
− Als er sprake is van een straatnaamwijziging, dienen de bewoners en
eigenaars van erven in de straat hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht. Zij beschikken over 30 dagen om opmerkingen of
bezwaren over te maken.
− Tenslotte stelt de gemeenteraad de naam definitief vast.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 7/3/2011
voor om de straat die in noordelijke richting als een lus aansluit op de
Valère Vermoortelstraat de “Rogier van der Weydenstraat” te noemen.
Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 7/3/2011
voor om de straat die in zuidelijke richting als een T-stuk aansluit op de
Valère Vermoortelstraat de “Hugo van der Goesstraat” te noemen.

Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat de voorgestelde straatnamen
inderdaad aansluiten bij de andere namen die verwijzen naar Vlaamse
primitieven, maar die anderzijds vaststelt dat de straat waarvoor de naam
Rogier Van der Weydenstraat wordt voorgesteld zich ten noorden van de
Valère Vermoortelstraat situeert en zich bijgevolg bevindt in het gedeelte
van deze wijk waar de straten naar lokale mandatarissen worden genoemd.
Het raadslid stelt bijgevolg voor om deze straat te noemen naar een lokale
politicus, hier i.c. Albert Claeys, dit volgens de ranglijst die eerder werd
opgemaakt. Hiermee wordt een duidelijke begrenzing gemaakt van het
gedeelte van de wijk met straatnamen genoemd naar Vlaamse primitieven
(ten zuiden van de Valère Vermoortelstraat) en straatnamen genoemd naar
gewezen lokale mandatarissen (ten noorden van deze Valère
Vermoortelstraat)
Voorzitter Willy Vanhooren meent dat dit een gefundeerd voorstel is en
stelt de raad bijgevolg voor om de naam van de straat die in noordelijke
richting als een lus aansluit op de Valère Vermoortelstraat voorlopig vast te
stellen als Albert Claeysstraat.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de volgende straatnamen in de sociale verkaveling
Noord-Ede voorlopig vast:
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•
•

Albert Claeysstraat (de straat die in noordelijke richting als een lus aansluit
op de Valère Vermoortelstraat)
Hugo van der Goesstraat (de straat die in zuidelijke richting als een T-stuk
aansluit op de Valère Vermoortelstraat).

Punt 4: technische dienst - Openbare werken. Opmaak masterplan zone Dorp. Vaststelling
bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
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
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie

gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
B.P.A. nr. 7 “Dorpskom”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d.
17/11/1994
ontwerpbestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Dorp
gebiedsomschrijving (plan)

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 15.000 EUR ingeschreven
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•

•
•

Financiële
gevolgen

voor het financieren van de opdracht van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Dorp.
Deze opdracht behelst het uitwerken van een globale geïntegreerde visie
met realisatie van een stappenplan, t.t.z. een omgevingsanalyse +
ontwikkelen van een toekomstvisie, rekening houdend met:
-mobiliteit en verkeer (resultaten sneltoets) met bijzondere aandacht voor
de zwakke weggebruikers, het parkeren, de verkeerscirculatie, het
openbaar vervoer…
-handel en horeca
-toestand riolen
-groen
-de ruimtelijke context (gewestplan “Oostende-Middenkust”, afbakening
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, GRUP’s etc….).
Ook het betrekken van het college van burgemeester en schepenen, de
gemeenteraad en de inwoners bij het tot stand komen van dit plan maakt
deel uit van deze opdracht.
Dit masterplan dient gezien in samenhang met het masterplan Sas/Nukker.
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen:
- het bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een masterplan
voor de zone Dorp;
- de kostprijsraming (15.000 EUR, btw inclusief);
- de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Ontwerper masterplan
15.000 EUR 421 11/11 731-60
Dorp
15.000 EUR

Omschrijving

Tussenkomsten

Dienst
BD

• Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat op basis van het voorwerp van de
opdracht en dienaangaand bestek er kan verondersteld worden dat de
masterplannen “Dorp” en “Sas/Nukker” bedoeld zijn als instrumenten voor
de ruimtelijke ordening. Het blijkt evenwel – aldus het raadslid – dat deze
masterplannen bedoeld zijn voor een prioritisering van de openbare werken.
Raadslid Gilbert Vanleenhove wenst hierover duidelijkheid.
• Schepen Jacky Maes die antwoordt dat het schepencollege met deze
masterplannen een globale visie wenst te ontwikkelen met betrekking tot
openbare werken, ruimtelijke ordening, mobiliteit, … en dat dit uiteraard
invloed zal hebben op de planning en timing van de toekomstige openbare
werken. In dit verband wordt ook gewezen op de noodzakelijke synergie
tussen aanleg van bvb. voetpaden en riolering.
• Raadslid Gilbert Vanleenhove die wenst te vernemen of deze masterplannen
aanleiding zullen geven tot aanpassingen aan de ruimtelijke
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uitvoeringsplannen.
• Schepen Jacky Maes die antwoordt dat dit mogelijk is maar niet de bedoeling
is van deze masterplannen.
• Raaslid Gilbert Vanleenhove die meent dat de eigen gemeentelijke diensten
perfect in staat moeten zijn om de prioriteiten van de openbare werken te
bepalen en dat vanuit die optiek een masterplan overbodig is.
• Schepen Jacky Maes die dit beaamt maar die tevens aangeeft dat dit niet het
geval is voor wat betreft het ontwikkelen van een globale visie.
• Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat in het lastenboek andermaal
niet de kostprijs is begrepen voor allerlei vergaderingen, hoorzittingen,
overlegmomenten, … . In het verleden heeft dit voor een aantal ruimtelijke
uitvoeringsplannen geleid tot aanzienlijke meerkosten. Het raadslid stelt dan
ook voor om het bestek in die zin aan te vullen.
• Burgemeester Steve Vandenberghe en schepen Jacky Maes die antwoorden
dat het verloop van de opmaak van een masterplan geenszins te vergelijken is
met een ruimtelijk uitvoeringsplan dat gebonden is aan een wettelijke
procedure en voorgeschreven overlegmomenten. Het is de bedoeling van het
college van burgemeester en schepenen om de kredieten hier te bewaken en
er zorg voor te dragen dat het hiervoor beschikbaar bedrag niet wordt
overschreden. Tevens wordt benadrukt dat het ontwikkelen van een globale
visie voor de wijken Sas/Nukker, Dorp en straks ook Duinen als een nuttige
investering wordt beschouwd.
• Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat met deze masterplannen de
ruimtelijke uitvoeringsplannen worden doorkruist, herhaalt dat de
gemeentelijke diensten perfect in staat moeten zijn om de prioriteiten vast te
leggen van de noodzakelijke openbare werken en die nogmaals voorstelt om
de kostprijs van overlegvergaderingen, hoorzittingen, … mee op te nemen in
het bestek.
• Voorzitter Willy Vanhooren die de raad voorstelt om het bestek in die zin
aan te vullen.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek, de
kostprijsraming (15.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van diensten tot opmaak van een masterplan voor
de zone Dorp.
Het bestek en de gebiedsomschrijving maken integrerend deel uit van
onderhavig besluit.

Punt 5: technische dienst - Openbare werken. Opmaak masterplan zone Sas/Nukker.
Vaststelling bestek, kostprijsraming en wijze van gunnen
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Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
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
Wet d.d. 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers
Koninklijk Besluit d.d. 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen

•
•

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

Feiten, context •
en argumentatie
•

gewestplan “Oostende-Middenkust”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.
26/01/1977 en latere wijzigingen
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied
Oostende”, definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 15/05/2009
beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraad WestVlaanderen d.d. 23/09/2010 houdende goedkeuring van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Kop van ’t Sas”
beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraad WestVlaanderen d.d. 22/01/2009 houdende goedkeuring van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “Zeelaan-deel 1”
ontwerpbestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Sas/Nukker

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 15.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van de opdracht van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Sas/Nukker.
Deze opdracht behelst het uitwerken van een globale geïntegreerde visie
met realisatie van een stappenplan, t.t.z. een omgevingsanalyse +
ontwikkelen van een toekomstvisie, rekening houdend met:
-mobiliteit en verkeer (resultaten sneltoets) met bijzondere aandacht voor
de zwakke weggebruikers, het parkeren, de verkeerscirculatie, het
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•
•

Financiële
gevolgen

openbaar vervoer…
-handel en horeca
-toestand riolen
-groen
-de ruimtelijke context (gewestplan “Oostende-Middenkust”, afbakening
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, GRUP’s etc….).
Ook het betrekken van het college van burgemeester en schepenen, de
gemeenteraad en de inwoners bij het tot stand komen van dit plan maakt
deel uit van deze opdracht.
Dit masterplan dient gezien worden in samenhang met het masterplan
Dorp.
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen:
- de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een
masterplan voor de zone Sas/Nukker;
- de kostprijsraming (15.000 EUR, btw inclusief);
- de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Ontwerper masterplan
15.000 EUR 421 11/11 731-60
Sas/Nukker
15.000 EUR

Omschrijving

Tussenkomsten

Dienst
BD

• Raadslid Gilbert Vanleenhove die stelt dat op basis van het voorwerp van de
opdracht en dienaangaand bestek er kan verondersteld worden dat de
masterplannen “Dorp” en “Sas/Nukker” bedoeld zijn als instrumenten voor
de ruimtelijke ordening. Het blijkt evenwel – aldus het raadslid – dat deze
masterplannen bedoeld zijn voor een prioritisering van de openbare werken.
Raadslid Gilbert Vanleenhove wenst hierover duidelijkheid.
• Schepen Jacky Maes die antwoordt dat het schepencollege met deze
masterplannen een globale visie wenst te ontwikkelen met betrekking tot
openbare werken, ruimtelijke ordening, mobiliteit, … en dat dit uiteraard
invloed zal hebben op de planning en timing van de toekomstige openbare
werken. In dit verband wordt ook gewezen op de noodzakelijke synergie
tussen aanleg van bvb. voetpaden en riolering.
• Raadslid Gilbert Vanleenhove die wenst te vernemen of deze masterplannen
aanleiding zullen geven tot aanpassingen aan de ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
• Schepen Jacky Maes die antwoordt dat dit mogelijk is maar niet de bedoeling
is van deze masterplannen.
• Raaslid Gilbert Vanleenhove die meent dat de eigen gemeentelijke diensten
perfect in staat moeten zijn om de prioriteiten van de openbare werken te
bepalen en dat vanuit die optiek een masterplan overbodig is.
• Schepen Jacky Maes die dit beaamt maar die tevens aangeeft dat dit niet het
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geval is voor wat betreft het ontwikkelen van een globale visie.
• Raadslid Gilbert Vanleenhove die opmerkt dat in het lastenboek andermaal
niet de kostprijs is begrepen voor allerlei vergaderingen, hoorzittingen,
overlegmomenten, … . In het verleden heeft dit voor een aantal ruimtelijke
uitvoeringsplannen geleid tot aanzienlijke meerkosten. Het raadslid stelt dan
ook voor om het bestek in die zin aan te vullen.
• Burgemeester Steve Vandenberghe en schepen Jacky Maes die antwoorden
dat het verloop van de opmaak van een masterplan geenszins te vergelijken is
met een ruimtelijk uitvoeringsplan dat gebonden is aan een wettelijke
procedure en voorgeschreven overlegmomenten. Het is de bedoeling van het
college van burgemeester en schepenen om de kredieten hier te bewaken en
er zorg voor te dragen dat het hiervoor beschikbaar bedrag niet wordt
overschreden. Tevens wordt benadrukt dat het ontwikkelen van een globale
visie voor de wijken Sas/Nukker, Dorp en straks ook Duinen als een nuttige
investering wordt beschouwd.
• Raadslid Gilbert Vanleenhove die meent dat met deze masterplannen de
ruimtelijke uitvoeringsplannen worden doorkruist, herhaalt dat de
gemeentelijke diensten perfect in staat moeten zijn om de prioriteiten vast te
leggen van de noodzakelijke openbare werken en die nogmaals voorstelt om
de kostprijs van overlegvergaderingen, hoorzittingen, … mee op te nemen in
het bestek.
• Voorzitter Willy Vanhooren die de raad voorstelt om het bestek in die zin
aan te vullen.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van het bestek, de
kostprijsraming (15.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van diensten tot opmaak van een masterplan voor
de zone Sas/Nukker.
Het bestek en de gebiedsomschrijving maken integrerend deel uit van
onderhavig besluit.

Punt 6: technische dienst - Gemeentelijk rioleringsstelsel. Rio Act. Aanpassingswerken
rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat.
Goedkeuring voorwaarden en
kostprijsraming

Aanwezig

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

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
Wet van 26/03/1971 houdende bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging
Decreet d.d. 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning
Decreet d.d. 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 06/02/1991 houdende vaststelling van
het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I)
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 01/06/1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuvergunning (VLAREM II)
Decreet d.d. 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid
Decreet d.d. 24/12/2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2005 (Programmadecreet), inzonderheid artikel 86

•
•
•
•
•
•

Verwijzingsdocumenten

•

•

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/04/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de kaderovereenkomst met de VMW inzake het
verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud en de uitbouw
van het gemeentelijk rioleringsstelsel
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 05/05/2008
houdende het afsluiten van de kaderovereenkomst Gemeente BredeneVMW inzake het verlenen van dienstverlening voor het beheer, onderhoud
en de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsstelsel
Ministerieel Besluit d.d. 09/06/2008 houdende vaststelling van het definitief
zoneringsplan van Bredene
beslissing van de gemeenteraad d.d. 21/02/2011 houdende vaststelling van
het programma-takenpakket 2011 Rio Act

Op 05/05/2010 heeft de Gemeente Bredene met de cvba VMW een
overeenkomst afgesloten betreffende de uitbouw, het onderhoud en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel (taken inzake de planning, de
(uit)bouw en de exploitatie van deze infrastructuur en het oplossen van de
juridische en administratieve randproblemen, die zich ter zake stellen). De
VMW, die de waterdistributie verzorgt op het grondgebied van onze
gemeente, biedt hierbij een specifiek dienstenpakket aan, dat ontwikkeld is

Verslag gemeenteraadszitting 21/03/2011

11

•

•

•

voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet. Voor de
invulling en uitvoering van dit dienstenpakket heeft de VMW,
overeenkomstig de vigerende regelgeving inzake overheidsopdrachten, een
kaderovereenkomst afgesloten met nv Aquafin (samenwerkingsproject Rio
Act). De VMW kan naast nv Aquafin, ook andere onderaannemers
engageren voor taken, andere dan die taken, opgenomen in de
kaderovereenkomst VMW-nv Aquafin.
Inmiddels werd door de gemeenteraad, meer bepaald in zitting van
21/02/2011, het programma-takenpakket 2011 Rio Act vastgesteld. De
aanpassingswerken rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat
maken o.a. deel uit van dit programma.
Conform voornoemde kaderovereenkomst zorgt de VMW voor de
administratieve afhandeling van voornoemde werken.
Deze
nutsmaatschappij zal voor het uitvoeren van deze ingreep (werken tot
renovatie van de rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat) de
desbetreffende opdrachten van werken toewijzen overeenkomstig de
vigerende regelgeving overheidsopdrachten.
Detail van de werken + kostprijsraming
Rioolpompstation Hasseltstraat
A. Renovatie elektromechanica
- Volledig vervangen HDPE DN 80 leidingen, vanaf voetbocht t.e.m.
koppeling op afvoerbuis PVC, diameter 200,1 pomp
- Buizen HDPE PE 100-SDR 11 DE90/DN80, klasse volgens typebestek
- Voorzien balkeerklep DN80
- Flenzen, los type + voorlaskragen PN 10
- Bouten voor flenzen en balkeerklep RVS A2
- Moeren CuZn volgens typebestek
- Plaatsing aangeleverde pompen op RVS stoel – geen ondergieten met
krimpbeton
- Plaatsing aangeleverde pompgeleiders
- Voorzien 1 steun stijgleiding, na de balkeerklep RVS 304L
- Afdichtingen met doorvoerbuis en koppeling PVC buis d.m.v. linkseal
- Opmaak digitaal schema (elektrisch) t.b.v. elektrische keuring
Nazicht elektrische installatie met beperking van 4 uur en
klemmateriaal (geen complete vervanging van elektrische bedrading)
- Maken van koppelingen d.m.v. elektrolas in de tweede put
- Kabels nieuwe pompen op voldoende lengte om rechtstreeks aan te
sluiten in LS kast op klemmen
Kostprijsraming, btw inclusief: 4.510,15 EUR
B. Leveren en plaatsen pomp
- Hidrostal dompelpomp COCQ-M01 met toebehoren
Kostprijsraming, btw inclusief: 2.787,03 EUR
C. Keuring laagspanning
- Keuring pomp en voetpadkast
Kostprijsraming, btw inclusief: 284,91 EUR
D. Plaatsen tijdelijke afsluiter (ballon)
Kostprijsraming, btw inclusief: 121 EUR
E. Begeleiding personeel Aquafin (16 uur)
Kosprijsraming, btw inclusief: 968 EUR
TOTAAL: 8.671,09 EUR
Rioolpompstation Brugsesteenweg
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A. Renovatie elektromechanica
- Vervangen van HDPE leidingen DE225/DN200 tussen voetvocht en
flens aan bovenliggende bestaande collectorbuis, vervangen van afsluiters
en balkeerkleppen, voorzien van 2 nieuwe flenzen op bestaande
collectorbuis in tweede put naar overstort (direct monteren van
balkeerklep en afsluiter op pomphuis)
- Buizen HDPE PE 100-SDR 11 DE225/DN200 klasse volgens typebestek
- Flenzen los type + voorlaskragen PN10
- Bouten voor flenzen, afsluiters en balkeerkleppen RVS A2
- Moeren CuZn volgens typebstek
- Plaatsen 4 PVC buizen 160 SN8 grijs voor vlotters sonde niveaumeting
- Plaatsen aangeleverde pompgeleiders
- Nieuw putdeksel standaard pompstation RVS, openlegbare deksels op
RVS kader, geen valbeschermingsnet voorzien in deksel, afsluitbaar met
hangslot
- Opmaak digitaal schema (elektrisch) t.b.v. elektrische keuring
- Nazicht elektrische installatie met beperking van 4 uur en
klemmateriaal (geen complete vervanging van elektrische bedrading)
- Kabels nieuwe pompen op voldoende lengte om rechtstreeks aan te
sluiten in LS kast op klemmen
Kostprijsraming, btw inclusief: 10.938,4 EUR
B. Leveren en plaatsen pompen
- 2 Hidrostal dompelpompen E08Q-SL10D met toebehoren
Kostprijsraming, btw inclusief: 12.232,35 EUR
C. Keuring laagspanning
- Keuring pomp en voetpadkast
Kostprijsraming, btw inclusief: 284,91 EUR
D. Plaatsen tijdelijke afsluiter (ballon)
Kostprijsraming, btw inclusief: 121 EUR
E. Begeleiding personeel Aquafin (16 uur)
Kosprijsraming, btw inclusief: 968 EUR
F. Minprijs niet uitvoeren afsluiters
Kostprijsraming, btw inclusief: - 726 EUR
TOTAAL: 23.818,63 EUR
ALGEMEEN TOTAAL: 32.489,72 EUR
•
•

Financiële
gevolgen

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 35.000 EUR voorzien
voor het financieren van deze werken.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan de
voorwaarden en de kostprijsraming (32.489,72 EUR, btw inclusief) van de
opdracht van werken tot het aanpassen van de rioolpompstations
Brugsesteenweg en Hasseltstraat.

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

Dienst

13

Aanpassingswerken
rioolpompstations
Brugsesteenweg
en
Hasseltstraat (keuring
inclusief)

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

32.489,72 EUR 87710 11/11 732-51
35.000 EUR

BD

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden en de
kostprijsraming (32.489,72 EUR, btw inclusief) van de opdracht van werken tot
het aanpassen van de rioolpompstations Brugsesteenweg en Hasseltstraat.

Punt 7: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vijf
tweedehands voertuigen (bedrijfswagens Volkswagen Caddy diesel). Vaststelling van de
voorwaarde, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•
•

artikel 160 van het Gemeentedecreet
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
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Verwijzingsdocumenten

•

•

•

•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/11/2005 houdende vaststelling van
de lasten en voorwaarden, kostprijsraming en wijze van gunnen (openbare
aanbesteding) van de opdracht van levering van 5 bedrijfswagens, dit bij
wijze van operationele renting, ten behoeve van de technische dienst
uitvoering
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/01/2006
houdende toewijzing aan D’Ieteren Lease van de opdracht van levering van
5 bedrijfsvoertuigen Volkswagen Caddy diesel bij wijze van operationele
renting gedurende 60 maand (30.000 km/5 jaar) ten behoeve van de
technische dienst uitvoering
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/01/2010
houdende goedkeuring van de wijziging van de voorwaarden van de
operationele renting bij D’Ieteren Lease nv van 5 bedrijfsvoertuigen
Volkswagen Caddy diesel vanaf 01/02/2010
faxbericht d.d. 02/03/2011 van D’Ieteren Lease betreffende de residuwaarde
van 5 bedrijfswagens Volkswagen Caddy diesel

De overeenkomst Gemeente Bredene-D’Ieteren Lease betreffende de
operationele renting van 5 bedrijfswagens Volkswagen Caddy diestel (60
maand – 6.000 km/jaar) vervalt eind 04/2011.
Overzicht voertuigen, gebruikt door de technische dienst uitvoering
- JIF-133 – circa 42.000 km
- NMC-118 – circa 45.000 km
- RMQ-717 – circa 51.000 km
- TFW-855 – circa 26.000 km
- RMN-973 – circa 32.000 km
In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van leasingwagens tegen de residuwaarde (overname in de
staat waarin de voertuigen zich bevinden). Alle voertuigen zijn in een goede
staat. Na deze overname zijn er nog 6 voertuigen in het gemeentelijk
wagenpark, die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst operationele
renting. Deze formule heeft als ontegensprekelijk voordeel dat de
leasemaatschappij quasi alles regelt (verzekering, onderhoud, herstellingen,
bandenwissel, vervangwagen etc…). De klant heeft geen beslommeringen,
maar de keerzijde van de medaille is het kostenplaatje (1.511 EUR/maand/5
bedrijfswagens Volkswagen Caddy diesel).
Overzicht overnameprijzen, btw inclusief
- JIF-133 – 5.662,8 EUR
- NMC-118 – 5.541,8 EUR
- RMQ-717 – 5.541,8 EUR
- TFW-855 – 5.783,8 EUR
- RMN-973 – 5.662,8 EUR
TOTAAL: 28.193 EUR, btw inclusief
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
- vast te stellen de voorwaarde van de opdracht van levering van 5
bedrijfsvoertuigen Volkswagen Caddy diesel, thans geleasd door ons
bestuur (overname in de staat waarin de voertuigen zich bevinden op het
einde van het contract operationele renting) en de kostprijsraming (28.193
EUR, btw inclusief)
- vast te stellen de wijze van gunnen, meer bepaald bij
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onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure.

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop
leasingwagens
(restwaarde)

Tussenkomsten

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
28.193 EUR 421 743-52 11/11
30.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Dany Hollevoet die met betrekking tot dit dossier volgende
opmerkingen formuleert:
- In het dossier waren geen kopieën terug te vinden van de
leasingovereenkomsten die destijds werden afgesloten, alhoewel deze
overeenkomsten noodzakelijk zijn voor een correcte interpretatie van
voorliggend voorstel. Zo blijkt dat het gemeentebestuur op het einde
van deze overeenkomsten voor de meeste wagens wordt
geconfronteerd met schadebestekken die aanzienlijke kosten met zich
meebrengen.
- In de toekomst dient door het gemeentebestuur bij de aankoop van
bedrijfswagens geopteerd voor milieuvriendelijke en mogelijks financieel
voordeliger oplossingen.

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarde van de opdracht van levering van 5
tweedehands bedrijfsvoertuigen, meer bepaald Volkswagen Caddy diesel, thans
geleasd door de Gemeente Bredene (overname door ons bestuur in de staat
waarin de voertuigen zich bevinden op het einde van het contract operationele
renting) en de kostprijsraming (28.193 EUR, btw inclusief).
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht, meer
bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van
de procedure.
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Punt 8: technische dienst - Milieu. Heraanleg Vicognepark. Vaststelling van de voorwaarden,
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo, Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

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

Verwijzingsdocumenten

•

kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting
van 21/02/2011 van het verslag van de vergadering van de MiNa-raad d.d.
27/01/2011
plan voor de heraanleg van het Vicognepark

•
Feiten, context •
en argumentatie
•
•

In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 150.000 EUR voorzien
voor het financieren van de heraanleg van het Vicognepark.
Door onze gemeentelijke groendienst werd een ontwerp van deze
heraanleg opgemaakt.
Summiere beschrijving
− Zuidwaarts gerichte ligweide in taludvorm
− Zone met 3 picknicktafels geplaatst op grasdallen
− Negen zitbanken
− Blikvanger van het park wordt een fontein met LED-verlichting (7 m),
die zo wordt opgesteld dat deze zichtbaar is vanuit alle toegangen
− Een vlonderbrug met terras, voorzien van 2 zitbanken
− Vanaf de vlonderbrug zal via een brug over de poel aansluitend een
nieuw pad aangelegd worden in dolomiet (westelijk pad) en in rode
mijnsteen (oostelijk pad)
− Het fietspad wordt opnieuw aangelegd in okergele klinkers en
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afgescheiden d.m.v. een haag
Een Engelse tuin wordt ingeplant tussen de vijver en het fietspad
Aansluitend op de Engelse tuin is een mini-labyrint voorzien en
daaropvolgend via een brug een speelpleintje voor kinderen tot 5 jaar
− De Leestuin wordt ingericht als openlucht leesruimte
− Een verbindingsweg tussen Centrumlaan en het park wordt aangelegd in
stapstenen
De heraanleg van het park kan opgesplitst worden in:
– opdracht van werken (wegenis)
– diverse opdrachten van levering
– opdracht van levering + bijkomend plaatsing (fontein)
De openbare verlichting van het park (beschikbaar krediet 25.000 EUR) zal
het voorwerp vormen van een afzonderlijk dossier.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om vast te stellen:
− het plan van de heraanleg van het Vicognepark
− de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van:
− de opdracht van werken (wegenis)
− diverse opdrachten van levering
− opdracht van levering + bijkomend plaatsing (fontein).
−
−

•

•
•

Financiële
gevolgen

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

Tussenkomsten

•

•

•

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
125.775 EUR 766-721-54/11/11
150.000 EUR

Dienst
BD

Raadslid Liesbeth Metsu die vooreerst betreurt dat in het gemeentelijk
informatieblad reeds werd gecommuniceerd over deze heraanleg nog
vooraleer de gemeenteraad hierover een beslissing heeft kunnen nemen.
Raadslid Kristof Vermeire die dit bijtreedt door er op te wijzen dat het
dossier ‘Heraanleg Vicognepark’ geen uitzondering is. In vele dossiers wordt
immers niet de beslissing van de gemeenteraad afgewacht om hierover
persberichten te maken.
Voorzitter Willy Vanhooren die opmerkt dat zijn inziens te vroeg
informatie verstrekken ook positief kan zijn omdat hiermee de inwoners de
mogelijkheid wordt geboden om te reageren op bepaalde voornemens van
het bestuur. In dit verband wijst burgemeester Steve Vandenberghe erop
dat het ontwerp van deze heraanleg ook reeds werd toegelicht aan de
wijkraden. Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de gemeenteraad, met
de goedkeuring van het budget 2011, inmiddels al zijn goedkeuring heeft
gegeven voor de heraanleg van het Vicognepark.
Raadslid Liesbeth Metsu die verwijst naar het advies van de MiNa-raad met
betrekking tot de fontein die negatief zou zijn voor de amfibieën en die zich
erover verbaast dat het college van burgemeester en schepenen dit advies
niet volgt, alhoewel door de bevoegde schepen tijdens de bewuste
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•

•

•

Stemmen
Besluit

vergadering van de MiNa-raad was toegezegd dat hier wel degelijk rekening
mee zou worden gehouden.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat aan de MiNa-raad werd
medegedeeld dat zou worden tegemoetkomen aan de opmerkingen over de
fontein door het creëren van een poel voor de amfibieën ter hoogte van de
brug.
Raadslid Liesbeth Metsu die ook nog volgende vragen en opmerkingen
formuleert:
− wat is de meerwaarde van de fontein?
− hoe groot is de oppervlakte van de vijver waarin de fontein wordt
aangelegd?
− werd er bij de keuze van de materialen van de paden rekening mee
gehouden dat overheden straks geen herbiciden meer mogen
gebruiken?
− werd geopteerd voor inheemse planten? Hoe werd de keuze
gemaakt?
− is men ervan op de hoogte dat bepaalde planten in het park giftig zijn?
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat de fontein wordt aangelegd in de
bestaande vijver. Wat betreft de meerwaarde van een fontein verwijst de
schepen naar het Ramaekerspark. De fontein met een spuithoogte van 3
meter vervult ook een bakenfunctie. Er worden eveneens immers 3
zichtassen op deze fontein gecreëerd. Schepen Erwin Feys geeft toelichting
over de materialen die zullen worden gebruikt voor de paden van het park,
maar wijst erop dat onkruidbestrijding zonder herbiciden vooral een
mentaliteitswijziging inhoudt. Inzake de beplanting werd geopteerd voor het
behoud van de bestaande beplanting, aangevuld met inheemse planten dit
evenwel met uitzondering voor de Engelse siertuin. Inzake de giftige planten
kan niet onmiddellijk informatie worden verstrekt.

Met algemene stemmen
Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast het plan, de voorwaarden (zie detail hierna),
kostprijsraming (125.775 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van volgende opdrachten voor de heraanleg van het Vicognepark:
• (A) Uit te voeren werken door een aannemer
− Wegenis
− Frezen van bestaande paden en borduren
− Vermoedelijke hoeveelheid: 1.433 m²
− Aanleg en verwerken dolomiet - 0/15
− Vermoedelijke hoeveelheid: 309 m²
− Aanleg en verwerken van rode mijnsteen
− Vermoedelijke hoeveelheid: 238 m²
− Uitgraven koffer en plaatsen van klinkers 20x9,5x5 (okergeel – idem
bibliotheek) met inbegrip van 20 cm gestabiliseerd zand
− Vermoedelijke hoeveelheid: 370 m²
− Uitgraven koffer en plaatsen van staptegels 80x80x3
− Vermoedelijke hoeveelheid: 61 m²
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•

•

− Kostprijsraming: 40.000 EUR (incl. btw)
(B) Levering fontein + bijkomend plaatsing
− Fonteininstallatie, LED-verlichting en keuring
− Kostprijsraming: 14.250 EUR (incl. btw)
(C) Uit te voeren in eigen regie (leveringen)
− Vlonderpad, terras en aanloop van bruggen
(alle hout moet voldoen aan het FSC-label)
− Gepunte palen 10”/10 (Azobe)
Vermoedelijke hoeveelheid
− 87 x lengte 1,5 m
− 59 x lengte 2,0 m
− 53 x lengte 2,5 m
− Vloerplanken 28”/145 (bangkirai)
Vermoedelijke hoeveelheid
− 1.300 lm
− Planken 34”17.5
Vermoedelijke hoeveelheid
− 444 lm
− Divers bevestigingsmateriaal
− Kostprijsraming: 23.150 EUR (incl. btw)
− Huur bandenkraan
Vermoedelijk aantal dagen: 10
− Kostprijsraming: 4.450 EUR (incl. btw)
− Grasdallen
Vermoedelijke hoeveelheid
− 60m² grasdallen 33x33x5 cm
− Kostprijsraming: 960 EUR (incl. btw)
−

−

Bruggen
− 1 brug 355 x 145 cm + leuning 355x80 cm
− 1 brug 265x145 cm + leuning 265x80 cm
− Kostprijsraming: 2.250 EUR (incl. btw)
Plantgoed

Plantnaam

Maatomschrijving

Buddleja 'White Ball'
Lupinus 'Noble Maiden'
Echinacea p. 'White Swan'
Anemone hyb. 'Honorine Jobert'
Iris orientalis
Rosa 'Schneewittchen'
Potentilla f. 'Abbotswood'
Eryngium alpinum 'Blue Star'
Helleborus niger
Primula dent. 'Alba'
Delphinium 'Butterball'
Campanula pers. 'Grandiflora Alba'

cont. 3,0L
0,55L/P9cm
0,55L/P9cm
0,55L/P9cm
0,55L/P9cm
cont. 3,0L
cont. 1,5L
0,55L/P9cm
0,55L/P9cm
0,55L/P9cm
0,55L/P9cm
0,55L/P9cm
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Aantal
5
15
20
10
20
10
10
10
20
30
6
20

20

Ligustrum ovalifolium

cont. 80-100 cm

1200

Carpinus betulus
Taxus baccata
Amelanchier lamarckii
Cotoneaster suec. 'Coral Beauty'
Rosa (K) 'Climbing Schneewittchen’ klimroos

750
200
6
300
6

Clematis 'Jackmanii' blauw
Ilex aquifolium
Euonymus japonicus
Viburnum opulus

cont. 80-100 cm
met kluit 60-80 cm
container 150-175 cm
cont. 1,5L
cont. 3,0L
container 60-80 cm
met stok
met kluit 40-60 cm
container 40-60 cm
container 40-60 cm

Prunus spinosa

cont. 60-80 cm

120

6
125
250
150

Viburnum lantana
cont. 40-60 cm
120
Juniperus communis
container 30-40 cm
90
− Kostprijsraming: 9.950 EUR (incl. btw)
− Talud (ligweide)
Vermoedelijke hoeveelheid
− 850 m² grasmatten
− Kostprijsraming: 1.495 EUR (incl. btw)
− Teelaarde
Vermoedelijke hoeveelheid
− 60 ton (VH)
− Kostprijsraming: 750 EUR (incl. btw)
− Boompalen, gefreesd en gepunt (1,60 m)
Vermoedelijke hoeveelheid
− 400 stuks
− Kostprijsraming: 1.450 EUR (incl. btw)
− Gegalvaniseerd draad
Vermoedelijke hoeveelheid
− 1.200 m
− Kostprijsraming: 520 EUR (incl. btw)
− LS-voorziening fontein
− ± 100 m versterkte aansluitkabel EVVB (Ø minimum 10 mm²) afgedekt
met gekleurde pannen tussen verdeelpunt Eandis en besturingskast
t.h.v. de vijver
− Plaatsen van een besturingskast in een voetpadkast t.h.v. de vijver
(conform AREI)
− Verplichte keuring via externe dienst voor technische keuring
− Kostprijsraming: 1.900 EUR (incl. btw)
− Straatmeubilair
− 4 x vuilnisrecipiënten
− Kostprijsraming: 2.785 EUR (incl. btw)
− 9 zitbanken
− Kostprijsraming: 15.250 EUR (incl. btw)
− 3 picknicktafels
− Kostprijsraming: 4.350 EUR (incl. btw)
− 4 fietsleunhekkens
− Kostprijsraming: 965 EUR (incl. btw)
Verslag gemeenteraadszitting 21/03/2011

21

−

5 fietssluizen
− Metaal + galvaniseren
− Kostprijsraming: 1.300 EUR (incl. btw)

Punt 9: toerisme - Autonoom Gemeentebedrijf. Kennisneming van het verslag van het
college van commissarissen van het boekjaar 2010, goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar 2010, verlenen van kwijting aan de bestuurders en evaluatie van de
beheersovereenkomst

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 243 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikels 235, 236 en 243 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beheersovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van het boekjaar
2010
rapport over de uitvoering van de beheersovereenkomst van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
07/03/2011 om aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting
− het verslag van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene voor te leggen ter kennisgeving
− de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 2010
voor te leggen ter goedkeuring
− voor te stellen kwijting te verlenen aan de bestuurders (na goedkeuring
van de jaarrekening)
− voor te stellen om de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen
het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

•
•
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•

Feiten, context •
en argumentatie
•

•

•

•
•

•

positief te evalueren
beslissing van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene houdende kennisneming van het verslag van het college van
commissarissen, vaststelling van de jaarrekening 2010 en het rapport inzake
de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene en het gemeentebestuur

Op 25/6/2010 heeft de Vlaamse minister van Bestuurszaken en Binnenlands
Bestuur de wijzigingen goedgekeurd die werden aangebracht aan de
statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene waardoor de
statuten conform zijn aan het Gemeentedecreet.
Artikel 35 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te
verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen
rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering
betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
Artikel 38 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt inzake 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. Het verslag van het
college van commissarissen wordt telkens na het afsluiten van het
betrokken boekjaar overgemaakt aan het college van burgemeester en
schepenen om, samen met de rekeningen en uiterlijk op 31 mei, te worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 38 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt ook dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en jaarlijks en
uiterlijk op 30 maart de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter
goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. De jaarrekening omvat de
balans, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening, op 31
december van ieder jaar afgesloten.
De rekening vertoont een batig saldo van 62.465,88 EUR dat zal
teruggestort worden aan het gemeentebestuur.
Artikel 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt dat rekening houdend met wat bepaald is in de
beheersovereenkomst en nadat tien procent van de winst werd
gereserveerd, de raad van bestuur beslist over de bestemming van het
resultaat van het bedrijf. Wanneer de reserve een tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, beslist de raad van bestuur over de
bestemming van het resultaat van het bedrijf. Alle inbrengen van de
gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aanzien 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 9 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
bepaalt onder meer dat de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan
jaarlijks worden geëvalueerd door de gemeenteraad.
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•

Financiële
gevolgen

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 07/03/2011
beslist om
− het verslag van het college van commissarissen voor te leggen aan de
gemeenteraad ter kennisgeving
− de jaarrekening van 2010 voor te leggen aan de gemeenteraad ter
goedkeuring
− aan de gemeenteraad voor te stellen om na goedkeuring van de
jaarrekening kwijting te verlenen aan de bestuurders
− de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene positief
te evalueren

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Teruggave
saldo
gemeentelijke bijdrage

Raming Budgetcode
62.465,88 EUR 76210 1060111/10
AGB creditnota’s
ristorno’s

Dienst
GD
en

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van college van commissarissen
van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene van het boekjaar 2010 en van het
rapport inzake de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de jaarrekening van het boekjaar 2010 goed, verleent
kwijting aan de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor
het boekjaar 2010 en evalueert de uitvoering van de beheersovereenkomst
tussen het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
positief. De jaarrekening maakt integrerend deel uit van deze beslissing.

Punt 10: beleidsondersteuning - Financiën. Aanvullende buitengewone toelage aan vrijzinnig
centrum De Fakkel

Aanwezig

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

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Koninklijk Besluit d.d. 23/07/1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde
werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op
initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde
rechtspersonen worden uitgevoerd

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 23/06/2008 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van een overeenkomst met de vzw Vrijzinnig Centrum De
Fakkel met betrekking tot het gebruik van het gemeentelijk gebouw
Ryckewaertshof
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/09/2008 houdende toelating aan de
vzw Vrijzinnig Centrum De Fakkel tot het oprichten van een gebouw op het
domein Ryckewaertshof
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/01/2009 betreffende buitengewone
toelage aan het Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Vaststelling van de
modaliteiten

•
•

Feiten, context •
en argumentatie

•

In het budget 2011 is een bedrag van 15.000 EUR ingeschreven als
buitengewone toelage aan het Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Dit bedrag
werd ingeschreven om de onvoorziene meerkosten te betalen naar
aanleiding van de oprichting van een nieuw gebouw op het domein van het
Ryckewaertshof, dit met het oog op de uitbouw van het Vrijzinnig Centrum
“De Fakkel”. In 2009 betaalde het gemeentebestuur reeds 175.000 EUR als
aandeel in deze werken. Het gemeentebestuur engageerde zich toen echter
impliciet om het saldo van de werken te betalen dat niet wordt gedekt door
een subsidie in het kader van het KB d.d. 23/07/1981 (gemeenteraadszitting
d.d. 22/09/2008). Deze subsidie werd namelijk enkel bekomen doordat het
Vrijzinnig Centrum De Fakkel bij de bouw als bouwheer optreedt en niet
het gemeentebestuur zoals oorspronkelijk werd vooropgesteld in de
strategische nota 2007 – 2012.
De gemeenteraad legde in zitting van 26/01/2009 de modaliteiten vast
waaronder de buitengewone toelage van 175.000 EUR werd toegekend.
Voorgesteld wordt om dezelfde modaliteiten te hanteren voor de
bijkomende schijf van 15.000 EUR:
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−

Financiële
gevolgen

De uitbetaling van de toelage gebeurt in schijven op voorlegging van een
vorderingsstaat en de nodige bewijsstukken waaruit moet blijken dat de
door de vzw Vrijzinnig Centrum De Fakkel aangegane verbintenissen de
uitbetaling van een schijf van deze gemeentelijke toelage noodzakelijk
maakt.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Buitengewone toelage
VC De Fakkel

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

Raming Budgetcode +
beschikbaar krediet
15.000 EUR 76204/522-52
15.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad beslist om een buitengewone toelage van 15.000 EUR toe te
kennen aan de vzw Vrijzinnig Centrum De Fakkel voor meerkosten in het kader
van de oprichting van een nieuw gebouw op het domein Ryckewaertshof. De
modaliteiten waaronder de toelage wordt toegekend zijn dezelfde als eerder
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26/01/2009.
Artikel 2
De financiële aspecten worden geregeld als volgt:
Omschrijving +
Begunstigde
Buitengewone toelage VC
De Fakkel

Bedrag Budgetcode
15.000 EUR 76204/522-52

Punt 11: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het aandeel van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2004, vastgesteld op
169 388,19 EUR

Aanwezig

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

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming
gewijzigd bij wet d.d. 15/01/1999
artikel 16 van de wet d.d. 20/07/2005 houdende diverse bepalingen

•
•

brief d.d. 14/02/2011 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het definitief aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging 2004

Feiten, context •
en argumentatie

Met zijn schrijven d.d. 14/02/2011, deelt provinciegouverneur van WestVlaanderen, het gemeentelijk aandeel mee in de kosten voor de
brandbeveiliging voor het dienstjaar 2004. De gemeenteraad dient hierover
binnen de 60 dagen advies te geven. Het gunstig advies of ontstentenis van
advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de
verschuldigde som van de op naam van de gemeente geopende lopende
rekening bij Dexia.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het aandeel
2004 wordt vastgesteld op 169 388,19 EUR.
Beschikbare kredieten (art.nr. 11/04 - 351/435-01):
- Krediet overgebracht van dienstjaar 2004: 160 000,00 EUR
- Noodzakelijk bijkrediet: 9 388,19 EUR.
Het overgedragen begrotingskrediet is ontoereikend en moet opgenomen
worden in de budgetwijziging 2011 – vorige dienstjaren.

Verwijzingsdocumenten

•
•
•

Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Bijdragen
in
de
werkingskosten
gedragen door andere
overheidsinstellingen
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Raming

Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
160 000 EUR 351/435-01 11/04
GD
(gedeeltelijk
overgedragen via het
T-formulier)
9 400 EUR Krediet
via
budgetwijziging 2011
– vorige dienstjaren
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Tussenkomsten

• Raadslid Dany Hollevoet die opmerkt dat in het dossier geen toelichting
wordt verstrekt over de berekeningswijze van het aandeel van de gemeente
in de brandweerkosten, maar dat de gemeenteraad wel wordt gevraagd om
hierover een advies te formuleren.
• Schepen Jacky Maes die antwoordt dat de berekeningswijze dezelfde is als de
vorige jaren en die de secretaris vraag om aan raadslid Hollevoet de
desbetreffende informatie te bezorgen.
• Raadslid Dany Hollevoet die nog aangeeft dat zelfs uit artikel 10 van de wet
van 1963 geen formule inzake berekeningswijze van het gemeentelijk aandeel
kan worden afgeleid.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het definitief aandeel ten bedrage van
169 388,19 EUR, in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2004.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het aandeel van de gemeente
in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2004, ten bedrage van
169.388, 19 EUR.

Punt 12: secretariaat - Punt aangevraagd door raadslid Dany Hollevoet namens de CD&Vfractie.
Ondervraging van het schepencollege over het fietspad in de Pr. Elisabethlaan langs de zijde
van de huizen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Jacques Deroo en Eddy Gryson, schepenen ;
Jon Devos, raadslid ;
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Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 22 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, inzonderheid artikel 2,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/10/2009
brief d.d. 15/03/2011 van raadslid Dany Hollevoet met vraag om punt toe te
voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 21/03/2011

•

Feiten, context Toelichting
en argumentatie
Onder de rubriek ‘Bredene’ verscheen in het weekblad TIPS van 3 maart 2011
onder de noemer ‘Nieuw fietspad op de oever langs de Noord-Ede’
“Shoppingcentrum straks vlot bereikbaar met de fiets’ een artikel waarbij het
volgende werd weergegeven in de tweede alinea:
“Het Bredens gemeentebestuur heeft evenwel ook gedacht aan de bereikbaarheid van
dit gloednieuw shoppingcentrum voor de zwakke weggebruikers. Vooreerst werd, in
het kader van de heraanleg van de Prinses Elisabethlaan en een gedeelte van de
Brugsesteenweg, een gloednieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat o.m. de
verbinding maakt met dit nieuw winkelcentrum.”
De inhoud van voormeld artikel werd duidelijk overgenomen van het artikel
verschenen op de officiële website van de gemeente op datum van 17/02/2011.
Bij de goedkeuring van de plannen voor de aanleg van de Pr. Elisabethlaan en de
daarop volgende uitvoering van werken werd echter het voormeld
dubbelrichtingsfietspad langs de zijde van de huizen ter hoogte van de
Nukkerstraat onderbroken.
Vanaf de Nukkerstraat, ter hoogte van de vroegere fietswinkel werd het
fietspad langs de zijde van de huizenrij versmald tot een éénrichtingsfietspad
bestemd voor de fietsers komende uit de richting van BRUGGE.
Sinds de heropening van de heraangelegde Pr. Elisabethlaan werd echter
toegelaten dat de fietsers vanuit de richting van OOSTENDE toch verder
konden doorrijden en daartoe werden o.a. de verkeersborden D7 aan de zijde
van de Pr. Elisabethlaan ter hoogte van het versmald fietspad en het onderbord
M10 in de Zuidstraat met de hoek van de Pr. Elisabethlaan aangebracht.
Vraag
Graag vernemen wij of het schepencollege, rekening houdende met de inhoud
van het persartikel, zodoende van plan is deze verkeerssituatie te behouden.
En zo ja, of er dan structurele aanpassingswerken worden voorzien om deze
oorspronkelijke tijdelijke situatie te bestendigen, en wanneer en welke werken
er dan uitgevoerd zullen worden?
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Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe
Momenteel is op het gedeelte fietspad tussen de Nukkerstraat en het
Shoppingscentrum het fietsen in beide richtingen toegelaten. Het betreft hier
een tijdelijke maatregel, dit in afwachting van de realisatie van het fietspad
richting Brugge aan de zijde van de vaart. Het bestendigen van de huidige
toestand waarbij op het gedeelte fietspad aan woningzijde tussen Nukkerstraat
en shoppingscentrum het fietsen in beide richtingen is toegestaan lijkt om
veiligheidsredenen logisch. Andere mogelijkheden voor fietsers om dit
shoppingscentrum te bereiken zijn het toekomstig fietspad aan de zijde van het
kanaal en het fietspad dat momenteel in opdracht van de projectontwikkelaars
wordt aangelegd tussen de Pescatorstraat en de achterzijde van dit
shoppingscentrum, dit op de oever van de Noord-Ede. De vrees bestaat
evenwel dat de inwoners van Bredene Sas, meer in het bijzonder deze die
woonachtig zijn in de zijstraten van de Pr. Elisabethlaan, geen gebruik zullen
maken van het fietspad aan de zijde van het kanaal (Pr. Elisabethlaan dient
hiervoor tweemaal gekruist) of het fietspad langs de Noord-Edelaan (te grote
omweg). Deze inwoners zullen vermoedelijk (verder) gebruik maken van het
fietspad dat ter hoogte van de Nukkerstraat overgaat van een
tweerichtingsfietspad naar een eenrichtingsfietspad. Het gezond verstand
gebiedt dan ook om dit fietspad straks te catalogeren als tweerichtingsfietspad.
Juridisch is dit perfect mogelijk. Hierbij zal in voorkomend geval de nodig
aandacht moeten gaan aan het oversteken van de Buurtspoorwegstraat
(voetgangers).
Het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Administratie Wegen en Verkeer
stipuleert dat er sprake is van een tweerichtingsfietspad van zodra beide
rijrichtingen zijn gesignaliseerd. In hetzelfde vademecum worden een aantal
aanbevelingen gedaan inzake de breedte van fietspaden. Het betreft hier
aanbevelingen omdat wettelijke normen terzake ontbreken. Uitgangspunt hierbij
is dat er voldoende ruimte moet aanwezig zijn om minstens twee fietsers
comfortabel naast elkaar te laten rijden en passeer- en inhaalbewegingen op
veilige wijze mogelijk te maken. Op bepaalde plaatsen kan de breedte van het
fietspad worden aangepast in functie van dit tweerichtingsverkeer. Dit is
evenwel niet overal mogelijk. Dit dossier zal ook nog voor advies worden
overgemaakt aan de verkeerscommissie.
Tussenkomsten

•

Raadslid Dany Hollevoet die nog opmerkt dat ook reeds in 2008 een aantal
opmerkingen werden geformuleerd over dit fietspad, dit naar aanleiding van
de goedkeuring door de gemeenteraad van de plannen en het bestek van de
heraanleg Pr. Elisabethlaan.
namens de gemeenteraad,

Yannick Wittevrongel
secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 21/03/2011

Willy Vanhooren
voorzitter
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