VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/01/2012

Punt 1: secretariaat - Algemeen. Kennisneming van verzoekschrift van raadslid Liesbeth
Metsu tot vervanging wegens ouderschapsverlof

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 14, 2° van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

artikel 16 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

brief d.d. 17/01/2012 van raadslid Liesbeth Metsu

Feiten, context
•
en argumentatie
•

Raadslid Liesbeth Metsu heeft een schriftelijk verzoek ingediend om zich te
laten vervangen tijdens de periode van haar ouderschapsverlof n.a.v. de
geboorte van haar 2de kindje. De vermoedelijke bevallingsdatum is
28/01/2012.
Artikel 14, 2° van het Gemeentedecreet bepaalt dat het ouderschapsverlof
ingaat ten vroegste vanaf de 6de week voor de vermoedelijke datum van de
geboorte en dit tot op het einde van de negende week na de geboorte.
Het raadslid kan vragen dat de vervanging na de negende week verlengd
wordt met een periode die gelijk is aan deze gedurende welke hij het
mandaat verder heeft uitgeoefend tijdens de periode van 6 weken die de
dag van de geboorte voorafgingen. Om deze verlenging te verkrijgen moet
het raadslid echter opnieuw een schriftelijk verzoek richten tot de
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•
•
•

•

•

voorzitter.
Raadslid Liesbeth Metsu zal niet zetelen tijdens de gemeenteraden van
januari, februari en maart.
Artikel 16 van het Gemeentedecreet bepaalt dat tot de plaatsvervanging van
een gemeenteraadslid steeds de eerste opvolger van zijn lijst wordt
opgeroepen. De 1ste opvolger op de CD&V-lijst is Sandra Degrande.
De gemeenteraad moet, alvorens hij overgaat tot de installatie van een
plaatsvervanger, steeds akte nemen van het bestaan van de verhindering.
De raad moet zich hierbij in principe beperken tot het louter kennisnemen
van de mededeling van het raadslid dat hij verhinderd is en van het verzoek
van dit raadslid om gedurende de periode van verhindering vervangen te
worden.
De vervanging wordt slechts effectief op het ogenblik waarop de
plaatsvervanger tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad de
voorgeschreven eed heeft afgelegd. De Vlaamse regering moet van deze
eedaflegging in kennis gesteld worden binnen 20 dagen, te rekenen vanaf de
dag van deze eedaflegging.
Bij het verstrijken van de periode van vervanging moet de gemeenteraad
akte nemen van de beëindiging van de vervanging. Ook hiervan moet de
Vlaamse regering in kennis gesteld worden binnen een periode van 20
dagen.

De gemeenteraad neemt akte van het verzoek van raadslid Liesbeth Metsu om
zich tijdens haar ouderschapsverlof (januari, februari en maart 2012) te laten
vervangen door Sandra Degrande, 1°ste opvolger op de CD&V-lijst.
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrief van Sandra Degrande en stelt vast
dat betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten.
Sandra Degrande legt de eed af in handen van de voorzitter.
Afschrift van onderhavig besluit wordt doorgestuurd naar de Vlaamse regering
binnen de 20 dagen.

Punt 2: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 22/12/2011

Aanwezig

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

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten

•

Raadslid Gilbert Vanleenhove die wenst terug te komen op de uitspraak
tijdens de vorige zitting van schepen Deroo met betrekking tot de subsidies
aan verenigingen. Door de schepen werd toen verklaard dat in de laatste
vergadering van de culturele raad aan alle aanwezige verenigingen de vraag
werd gesteld of zij tevreden waren met hun subsidies en dat, naar aanleiding
van deze vraag, iedereen zich tevreden zou hebben getoond met de
ontvangen subsidie. Deze verklaring leek het raadslid zo onwaarschijnlijk dat
hij hierover de voorzitter van de culturele raad een mail heeft gestuurd met
de vraag of de schepen de mening van de aanwezige verenigingen correct
heeft vertolkt. In haar mail, die door het raadslid integraal wordt
voorgelezen, stelt de voorzitter van de culturele raad dat het niet mogelijk
is om een eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Zo stelt de
voorzitter dat tijdens de vergadering van de culturele raad van 30 november
geen opmerkingen werden geformuleerd met betrekking tot de
voorgestelde en berekende subsidies. Vandaar dat zou kunnen besloten
worden dat alle verenigingen tevreden waren met de subsidie. Maar
eigenlijk, zo stelt de voorzitter, betekent dit enkel dat de aanwezige
verenigingen akkoord zijn met de wijze waarop de beschikbare subsidiepot,
overeenkomstig het reglement wordt verdeeld. Naar aanleiding van de
bespreking van het budget werd door de voorzitter echter wel de vraag
gesteld waarom het budget voor cultuur nominaal wordt begroot en dit
niet procentueel wordt verhoogd rekening houdend met de toename van
de bevolking. Hierop heeft schepen Deroo uitleg verschaft over de vele
voordelen in natura waarop de verenigingen nu aanspraak kunnen maken.
Uit de vraag met betrekking tot de kredieten voor cultuur kan aldus de
voorzitter, echter wel worden afgeleid dat de verenigingen wel degelijk een
verhoging van het budget voor cultuur, i.c. voor subsidie, wensen. Deze
vraag komt overigens elk jaar terug, aldus voorzitter Daisy Ryckx in haar
mail.
Uit deze mail blijkt aldus raadslid Vanleenhove dat de werkelijkheid anders
is dan de boodschap van de schepen van cultuur tijdens de vorige zitting.
Raadslid Jacky Maes die opmerkt dat voorliggend punt de goedkeuring van
het verslag en niet de ondervraging van een schepen betreft. Hij verwijst in
dit verband naar de bepalingen van het Gemeentedecreet. Indien een
raadslid een schepen wenst te ondervragen, dient hij hiervoor een punt toe
te voegen aan de agenda, zo meent raadslid Maes.
Raadslid Gilbert Vanleenhove die antwoordt dat er inderdaad regels /
procedureafspraken zijn, maar dat hij hier vooral wenst dat de waarheid aan
het licht komt.
Raadslid Kristof Vermeire die erop wijst dat reeds vroeger, naar aanleiding

•
•

•
•
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•

•

van de goedkeuring van het verslag, werd teruggekomen op een punt dat
werd behandeld in de vorige zitting. Zo herinnert hij zich een verklaring van
de burgemeester naar aanleiding van een tussenkomst van raadslid
Vanleenhove. Hierover werden toen geen opmerkingen geformuleerd.
Raadslid Kristof Vermeire die vaststelt dat zijn mondelinge vraag met
betrekking tot het organiseren van een gemeentelijke infovergadering in het
kader van de provinciale actie met betrekking tot de samenaankoop van
groene energie niet werd genotuleerd. Voorzitter Willy Vanhooren die
antwoordt dat de zitting reeds was gesloten toen de vraag werd gesteld en
dat bijgevolg deze vraag niet werd opgenomen in de notulen.
Schepen Jacques Deroo die repliceert op de tussenkomst van raadslid
Vanleenhove door te stellen dat door de culturele raad inderdaad vragen
werden gesteld over het budget voor cultuur en meer in het bijzonder over
de subsidie aan verenigingen en dat, na zijn toelichting, de culturele raad het
voorliggend voorstel unaniem heeft goedgekeurd, en dat bijgevolg de
inhoud van de mail van voorzitter Daisy Ryckx correct is. Daarenboven
wijst schepen Deroo erop dat de aanpassing van de subsidies aan de
verenigingen in overweging wordt genomen door het college, omdat men
hiervan ook de noodzaak aanvoelt.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zitting van 22/12/2011 worden goedgekeurd.

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dorpsstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid ;
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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. 26/07/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Dorpsstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie) heeft, in
vergadering bijeen op 22/11/2011, gunstig advies uitgebracht over de vraag
van Jean Luc Callebaut, Fritz Vinckelaan 244, 8450 Bredene, voor het
wijzigen van de maximum parkeerduur blauwe zone parking Dorp
(tegenover huis Dorpsstraat 38), meer bepaald van 30 minuten tot 1 uur.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 26/07/2010
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Dorpsstraat.
Artikel 2
In de Dorpsstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting
Zandstraat.
Deze reglementering zal worden 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 3
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
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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 Fritz 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 Fritz Vinckelaan over een afstand van 6
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 4
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 5
In de Dorpsstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige rand van
de rijbaan aan vanaf het huis nr 91 tot 95.
Artikel 6
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 7
In de Dorpsstraat, tussen Sluizen- en Duinenstraat, langs de zijde van de even
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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 8
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 9
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 10
In de Dorpsstraat, tussen het huis nr. 2 en de Sluizenstraat is het beurtelings
parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E5 aan de zijde
van de even huisnummers en het verkeersbord E7 aan de zijde van de oneven
huisnummers.
Artikel 11
In de Dorpsstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden :
- vanaf huis nr. 46 tot de Guido 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 het verkeersbord E1.
Artikel 12
In de Dorpsstraat ter hoogte van het huis nr. 40 is het parkeren voorbehouden
aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 13
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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 1 uur 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. 1 uur" – “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 14
In de Dorpsstraat, aan de kant van de pare huisnummers, vanaf 11 meter vóór
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.
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 15
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 16
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 17
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 vóór 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
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weerszijden van de ingangen)
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 4: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nukkerwijkstraat).
Opheffen en opnieuw
vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

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

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 01/09/2003 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nukkerwijkstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie) heeft, in

Verslag gemeenteraadszitting 23/01/2012

9

en argumentatie

vergadering van 22/11/2011, kennis genomen van de opmerking van Ann
Maes, Nukkerwijkstraat 1, 8450 Bredene, over de parkeerdruk en het
gebrek aan manoeuvreerruimte op het einde van de Nukkerwijkstraat
(doodlopende straat) en gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
parkeerverbod tegenaan dijk Spuikom door middel van gele onderbroken
strepen.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 01/09/2003
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Nukkerwijkstraat.
Artikel 2
In de Nukkerwijkstraat, zijde oneven huisnummers, wordt een driehoekige
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht met een breedte van 2 meter vanaf
5 meter vóór de hoek Europastraat, uitlopend naar de boordsteen tot aan
Europastraat, overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Nukkerwijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan ter hoogte van de aansluiting met de Fritz Vinckelaan.
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 Nukkerwijkstraat, tussen de Fritz Vinckelaan en de Europastraat, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers
klasse A met verboden rijrichting van de Europastraat naar de Fritz Vinckelaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5.
Artikel 5
In de Nukkerwijkstraat is het parkeren verboden langs de zijde van de even
huisnummers. Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord
E1.
Artikel 6
In de Nukkerwijkstraat, ter hoogte van de zijgevel van het huis, gelegen Fritz
Vinckelaan 1, over een lengte van 12 meter vanaf de hoek, is het parkeren van
07.00 uur tot 19.00 uur beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit
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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 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
Artikel 7
In de Nukkerwijkstraat is het parkeren verboden langs beide zijden vanaf
ter hoogte van het huis nr. 2 tot tegenaan dijk Spuikom.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Centrumplein). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

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

•
•
•

Verwijzings-

•

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2003 houdende opheffen en
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documenten
•

Feiten, context
en argumentatie

opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende het Centrumplein
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie) heeft, in
vergadering bijeen op 22/11/2011, kennis genomen van de
parkeerproblematiek op de parkings Centrumplein (gebrek aan
parkeergelegenheid) en gunstig advies uitgebracht over het invoeren van
voorbehouden parkeren aan voertuigen met een maximum toegelaten
massa van 3 ton op alle parkings (weren grote voertuigen).

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 19/12/2003
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende het Centrumplein.
Artikel 2
Op het Centrumplein wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, ter hoogte van de rechterachterzijde van het
gemeentehuis, vanaf het gemeentehuis tot de parkeerplaats voor bezoekers.
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 3
Op het Centrumplein, gedeelte vóór het gemeentehuis, wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A
met verboden rijrichting van de oostzijde naar de westzijde.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19 en
de onderborden M3 en M5.
Artikel 4
Op het Centrumplein, gedeelte vóór het gemeentehuis, is de toegang verboden
voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijke bediening, ceremoniewagens,
fietsers en bromfietsers klasse A, van westzijde naar oostzijde.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3, voorzien
van een onderbord met de vermelding “Uitgezonderd plaatselijke bediening,
ceremoniewagens, fietsers en bromfietsers klasse A”.
Artikel 5
Op het Centrumplein wordt permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking
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tot 30 km/uur).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de
verkeersborden F4a, F4b en A23.
Artikel 6
Op het Centrumplein is het parkeren verboden:
- ter hoogte van de achterzijde van het gemeentehuis;
- tussen de Schoollaan en de Centrumlaan, aan de zuidelijke zijde van de rijbaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 7
Op het Centrumplein wordt het parkeren voorbehouden aan voertuigen, die
gebruikt worden voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit
(op vertoon van de speciale parkeerkaart voor dergelijke personen):
- op de rijbaan vóór het gemeentehuis, aan de zijde van het
gemeentehuis, vanaf 20 meter vóór de aansluiting met de oostelijke
rijbaan van het Centrumplein, over een lengte van 6 meter;
- op de eerste parkeerplaats tegenover de rechter zijgevel van het
gebouw Centrumplein nr. 2.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3°c van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975 voorkomt.
Artikel 8
Op het Centrumplein wordt het parkeren voorbehouden voor de
dienstvoertuigen van het gemeentelijk wagenpark, meer bepaald vier individuele
parkeerplaatsen langs de achterzijde van het gemeentehuis (in de langsrichting
tegenover de afgebakende parkeerplaatsen van de meest westelijk gelegen
parking).
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van een onderbord “Gemeentelijke dienstvoertuigen” + kaders, geschilderd op
wegdek.
Artikel 9
Op het Centrumplein wordt het parkeren voorbehouden aan voertuigen
met een maximum toegelaten massa van 3 ton, meer bepaald op de
parkings gemeentehuis, politiekantoor en bibliotheek.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord “Maximum 3 ton”.

Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (dienstweg achter het Ter Cuereplein). Opheffen
en opnieuw vaststellen

Aanwezig

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

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

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. 16/12/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de dienstweg achter het Ter Cuereplein
verslag van de bijeenkomst d.d. 22/11/2011 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie) heeft, in
vergadering bijeen op 22/11/2011, ongunstig advies uitgebracht over de
vraag van Liliane Declerck, Liefkemoreslaan 28, 8450 Bredene, tot het
invoeren van voorbehouden parkeren aan personenauto’s in de
garagetoegangsweg, gelegen achterzijde Ter Cuereplein-Liefkemoreslaan.
Inwoners Liefkemoreslaan en Lodewijk Paretlaan die hun voertuig parkeren
in de garages, die zich bevinden langs deze garagetoegangsweg, ondervinden
hinder van een mobilhome, die daar frequent is gestationeerd (moeilijke
doorgang).
Voornoemd adviesorgaan adviseert echter gunstig het invoeren van
parkeerverbod (aanbrengen gele onderbroken strepen) op de plaats, waar
de desbetreffende mobilhome doorgaans is gestationeerd.
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Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 16/12/2010
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de dienstweg achter het Ter Cuereplein.
Artikel 2
In de dienstweg, gelegen achter het Ter Cuereplein, is het parkeren
verboden:
-tegenover de garages, die zich bevinden achter de huizen Ter Cuereplein
13 en 14, over een lengte van 20 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de baan.

Punt 7: technische dienst - Markten en concessies. Voorwaarden betreffende de toekenning
van de standplaatsen tijdens de paaskermis 2012

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

Wet d.d. 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten, zoals tot op heden gewijzigd
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en organisatie
van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
Koninklijk Besluit d.d. 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante handel

•
•
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•

ontwerp lasten en voorwaarden voor toekenning van de standplaatsen op
de kermissen 2012

Feiten, context
•
en argumentatie

De paaskermis kan dit jaar opnieuw georganiseerd worden op de parkings
langs de Kapelstraat rechtover het MEC Staf Versluys en dit van vrijdag
30/03 t.e.m. maandag 16/04.

•

Schepen Erwin Feys, die ingevolge de opmerking van raadslid Dany
Hollevoet, wijst op de fout die is geslopen in artikel 4 van het lastenboek i.c.
wat betreft de berekening van de index. De raadsleden ontvingen hierover
een nota.
Raadslid Dany Hollevoet die vaststelt dat het lastenboek, in vergelijking met
vorig jaar, is gewijzigd op een aantal plaatsen, maar dat hierover geen
melding wordt gemaakt in het dossier. In het verleden werd door de
CD&V-fractie gevraagd, dit met het oog op een correcte informatie aan de
raad, dat dergelijke wijzigingen telkens uitdrukkelijk zouden worden
vermeld.
Schepen Erwin Feys en burgemeester Steve Vandenberghe die antwoorden
dat het hier een nieuw lastenboek betreft en niet de wijziging van een
bestaand document, en dat andere bepalingen in vergelijking met vorig jaar
niets veranderen aan de essentie van het lastenboek.

Verwijzingsdocumenten

Tussenkomsten

•

•

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist de voorwaarden voor de toekenning van de
standplaatsen tijdens de paaskermis 2012 vast te stellen. De voorwaarden met
referentienummer 120123p02-TA maken integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: technische dienst - Grondverhandelingen. Goedkeuring voorwaarden van kosteloze
overdracht van 2.889,30 m² straatgrond met de bijhorende infrastructuur gelegen
Duinenzichterf, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B deel van nrs. 229f en 245f door
Lotinvest om in te lijven in het openbaar domein van de Gemeente Bredene

Aanwezig

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

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten

•

Gewestplan Oostende-Middenkust goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
26/01/1977
GRUP “Breeweg” goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op
17/12/2009
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/02/2010
houdende verlenen stedenbouwkundige vergunning aan Lotinvest nv,
Regentschapsstraat 58 te 1000 Brussel voor het uitvoeren van wegenis- en
rioleringswerken, met gescheiden stelsel en met groenaanleg, aansluitend op
de Breeweg
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/03/2010 inzake het definitief
vaststellen van de straatnaam Duinenzichterf voor een nieuwe zijstraat van
de Breeweg
brief d.d. 30/08/2011 van Immobel Group voor overdracht van straatgrond
met bijhorende infrastructuur met metingplan opgemaakt op 15/07/2011
door Grontmij, vestiging Brugge, Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/04/2011
inzake wegvergunning aan Eandis voor het :
- uitbreiden van het laagspanningsnet en inlussen van een nieuwe cabine
langs de Breeweg voor aansluiting OCMW serviceflats
- aanleggen van diverse nutsleidingen langs het Duinenzichterf
(verkaveling Lotinvest), gelegen t.h.v. de Breeweg
- brief d.d. 12/12/2011 met ontwerpakte 35002CG382 van de Federale
Overheidsdienst Financiën Brugge

•
•

•
•
•

Feiten, context
•
en argumentatie

Het Aankoopcomité Brugge vraagt de voorwaarden van de kosteloze
overdracht van 2.889,30 m² straatgrond met bijhorende infrastructuur
gelegen Duinenzichterf, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B deel van nrs.
229f en 245f, door nv Lotinvest aan de Gemeente Bredene om in te lijven in
het openbaar domein goed te keuren.

•

Raadslid Kristof Vermeire die wenst te vernemen waarom dit dossier onder
de bevoegdheid valt van schepen Feys, dit in tegenstelling tot gelijkaardige
dossiers die in het verleden telkens onder de bevoegdheid vielen van
schepen Deroo.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het hier een grondverhandeling
betreft die niet gekoppeld is aan openbare werken. Voorzitter Willy

Tussenkomsten

•
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Vanhooren die opmerkt dat wettelijk gezien voor het college het
collegialiteitsprincipe geldt en dat bijgevolg de aan een schepen toegekende
bevoegdheid slechts een interne werkverdeling betreft.
Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorwaarden van
kosteloze overdracht van 2.889,30 m² straatgrond met bijhorende
infrastructuur gelegen Duinenzichterf, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B deel
van nrs. 229f en 245f, door nv Lotinvest aan de Gemeente Bredene om in te
lijven in het openbaar domein.
De akte 35002CG382 opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Financiën
Brugge maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 9: secretariaat - OCMW. Wijziging personeelsformatie OCMW Bredene. Verbintenis
om meerkosten te dragen

Aanwezig

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

Afwezig met
kennisgeving

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 116 § 1 van het OCMW-decreet

Juridische grond

•

OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten

•

beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/12/2011
houdende het verlenen van gunstig advies over het opnieuw vaststellen van
de personeelsformatie van het OCMW
brief OCMW Bredene d.d. 01/12/2011
financiële nota in verband met de kaderwijziging OCMW Bredene

•
•
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•
Feiten, context
•
en argumentatie
•

•

•

organogram OCMW Bredene

Het OCMW heeft in zitting d.d. 24/11/2011 de wijziging van de
personeelsformatie principieel goedgekeurd. Het college van burgemeester
en schepenen heeft daarover in zitting van 12/12/2011 een gunstig advies
geformuleerd.
Artikel 116 § 1 van het OCMW-decreet stipuleert met betrekking tot
besluiten tot vaststelling of wijziging van de personeelsformatie het
volgende: “Met behoud van de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid
tot schorsing en vernietiging wegens schending van het recht of wegens strijdigheid
met het algemeen belang, overeenkomstig artikelen 254 tot en met 263, schorst
de provinciegouverneur de uitvoering van de besluiten tot vaststelling of wijziging
van de personeelsformatie als die worden aangenomen zonder dat de financiële
haalbaarheid door middel van de financiële nota van het meerjarenplan of door
middel van een beslissing van de gemeenteraad waarmee de gemeente zich
verbindt om de meerkosten van de nieuwe personeelsformatie te dragen, wordt
aangetoond.”
Het OCMW verzoekt ons bestuur om, met het oog op het aantonen van
de financiële haalbaarheid van de vooropgestelde formatiewijziging, er zich
toe te verbinden om de meerkosten van de nieuwe personeelsformatie te
dragen. Het aangaan van deze verbintenis behoort tot de bevoegdheid van
de gemeenteraad. Deze meerkost wordt geraamd op 16.278,33 EUR/jaar.
Deze kaderwijziging zal voor de periode 2012-2013 geen aanleiding geven
tot een verhoging van de gemeentelijke betoelaging.
Voorgestelde wijziging :
- contractuele personeelsformatie : toevoegen van 0,5 VTE technisch
beambte.

Stemmen

Met algemene stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad verbindt zich er toe om de meerkosten van de gewijzigde
personeelsformatie van het OCMW Bredene, zoals principieel vastgesteld door
de OCMW-raad in zitting d.d. 24/11/2011, te dragen. De principebeslissing van
de OCMW-raad d.d. 24/11/2011 maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Toegevoegde punten:

Punt 10: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire

Aanwezig

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

Sandy Dobbelaere, raadslid ;

Bevoegdheid

•

artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond

•

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 26/10/2009

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Kristof Vermeire
en argumentatie • Raadslid Kristof Vermeire stelt vast dat heel wat steden en gemeenten hun
actieve medewerking hebben verleend aan de actie van het
provinciebestuur in de samenaankoop van groene energie, dit o.m. door het
organiseren van soms druk bijgewoonde infovergaderingen. Het raadslid
betreurt het dan ook dat geen dergelijke vergadering werd georganiseerd
door ons bestuur dat nochtans graag zegt dat het inspraak van en informatie
aan de inwoner hoog in het vaandel voert. Het raadslid wenst dan ook te
vernemen waarom geen dergelijke infovergadering werd georganiseerd.
• Raadslid Jacky Maes antwoordt in zijn hoedanigheid van gewezen voorzitter
van het OCMW dat het OCMW wel degelijk zijn medewerking heeft
verleend aan deze actie, dit door het nominatief aanschrijven van alle
cliënten. Heel wat cliënten zijn ook ingegaan op de mogelijkheid tot
samenaankoop. De cijfers hierover zijn beschikbaar. Daarnaast werd ook
een artikel geplaatst op de OCMW-website.
• Voorzitter Willy Vanhooren merkt op dat naast het provinciebestuur ook
diverse verenigingen initiatieven nemen inzake samenaankoop van energie.
Hij betreurt dat de energiemaatschappijen slechts lagere tarieven hanteren
bij gegroepeerde aankoop. De voorzitter vraagt tevens dat bij een
eerstvolgend gelijkaardig initiatief van het provinciebestuur hieraan, bv. via
de wijkraden, de nodige aandacht zou worden gegeven.
• Schepen Doris Vermoortel wijst ook nog op de initiatieven die worden
genomen door het gemeentebestuur inzake energiescans.
namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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Willy Vanhooren
voorzitter
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