VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 28/01/2013
Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zittingen van 20/12/2012 en
02/01/2013

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 33 van het Gemeentedecreet

Tussenkomsten



Raadslid Liesbeth Metsu die er op wijst dat haar fractie zich heeft
onthouden bij de stemming over de belasting op de economische
bedrijvigheid (punt 40 verslag zitting 20/12/2012). Het verslag dient in die
zin aangepast.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die er de aandacht op vestigt dat
onzorgvuldigheden zijn geslopen in de vermelding van de aanwezigen tijdens
de zitting van zowel 20/12/2012 als 02/01/2013. De ontwerp-notulen
werden inmiddels verbeterd.
Voorzitter Kristof Vermeire die met betrekking tot de toekenning van de
titel van ere-schepen aan Gilbert Vanleenhove mededeelt dat deze titel,
ingevolge recente wijziging van het Gemeentedecreet, niet meer wordt
verleend door de Vlaamse regering maar door de gemeenteraad zelf. De
gemeenteraad dient ook de voorwaarden voor het verlenen van deze titel
vast te stellen. Bijgevolg zal dit dossier in zitting van februari opnieuw
moeten worden voorgelegd aan de raad.





Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De notulen van de zittingen van 20/12/2012 en 02/01/2013 worden
goedgekeurd.
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Punt 2: secretariaat - Algemeen. Aanduiden van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de
vzw plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Bredene

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 8 § 1, derde lid van de besluitwet d.d. 28/12/1994 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (paritaire samenstelling PWA’s)
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)


Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie

onderrichtingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg d.d. 17/12/2012 betreffende de hersamenstelling van de
vzw’s Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
brief van de vzw Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap Bredene inzake
de aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene
vergadering van deze vereniging
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/02/2007 houdende aanduiding van de
vertegenwoordigers in de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Bredene

Overeenkomstig artikel 8 § 1, derde lid van de besluitwet van 28/12/1994
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders dient het PWA
paritair samengesteld, enerzijds uit leden aangewezen door de
gemeenteraad in proportionaliteit tussen meerderheid en minderheid en
anderzijds uit leden die de organisaties vertegenwoordigen die zitting
hebben in de Nationale Arbeidsraad. Na de hersamenstelling van de
gemeenteraad op 02/01/2013 dienen bijgevolg de gemeentelijke
vertegenwoordigers in de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Bredene opnieuw te worden aangeduid. Volgens de onderrichtingen dienen
deze vertegenwoordigers in het PWA proportioneel de meerderheid en de
minderheid te vertegenwoordigen.
Voorgesteld wordt om deze
proportionele verdeling vast te stellen volgens het systeem Imperiali dat
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eveneens wordt toegepast voor de zetelverdeling in de gemeenteraad, dit in
toepassing van artikel 166 van het kiesdecreet.
Bij toepassing van het systeem Imperiali kan door meerderheid en
minderheid resp. 5 en 1 vertegenwoordiger(s) in de Algemene Vergadering
van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap worden aangewezen.
Meerderheidsfracties Sp.a + CD&V Minderheidsfracties N-VA + VLD
15 + 3 = 18
6+1=7
: 1,5 = 12 (1)
: 1,5 = 4,66 (6)
: 2 = 9 (2)

: 2 = 3,5

: 2,5 = 7,2 (3)
: 3 = 6 (4)
: 3,5 = 5,14 (5)



Stemmen

: 4 = 4,5
De fracties in de gemeenteraad werden uitgenodigd om
vertegenwoordigers voor te dragen. Deze vertegenwoordigers dienen
geen deel uit te maken van de gemeenteraad.
Hiervoor worden volgende kandidaten voorgedragen :
Namens de Sp.a en CD&V-fractie :
 Katy Ackein
 Jacky Maes
 Françoise Praet
 Randy Vanderputte
 Patricia Vertriest
Namens de N-VA-fractie :
 Sofie Ramboer

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van zes
vertegenwoordigers in de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Katy Ackein bekomt 25 stemmen.
 Jacky Maes bekomt 25 stemmen.
 Françoise Praet bekomt 25 stemmen
 Randy Vanderputte bekomt 25 stemmen
 Patricia Vertriest bekomt 25 stemmen
 Sofie Ramboer bekomt 24 stemmen. Er is 1 onthouding

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om zes vertegenwoordigers aan te duiden voor de
vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene, waarbij de verdeling van
deze mandaten tussen de fracties in de gemeenteraad als volgt wordt
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vastgesteld :
Sp.a en CD&V : 5
NV-A : 1
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om namens het gemeentebestuur volgende personen
af te vaardigen in de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Bredene :
 Katy Ackein
 Jacky Maes
 Françoise Praet
 Randy Vanderputte
 Patricia Vertriest
 Sofie Ramboer

Punt 3: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Kennisneming van een tijdelijke politieverordening
van de burgemeester houdende beperkende maatregelen voor het gebruik van
alcoholhoudende dranken van 12/01 tot 13/01/2013

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Patrick Bolle, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en
Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 134 § 1van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet

Verwijzingsdocumenten



tijdelijke politieverordening d.d. 20/12/2012 van de burgemeester houdende
beperkende maatregelen voor het gebruik van alcoholhoudende dranken
van 12/01 tot 13/01/2013 op de openbare weg in de Kapelstraat en de
eraan grenzende openbare pleinen

Feiten, context

en argumentatie

Naar aanleiding van de organisatie van een kerstboomverbranding met
sprotjesavond op 12/01/2013 is het nodig gebleken om met het oog op het
handhaven van de openbare orde na afloop van het evenement bij

Verslag gemeenteraadszitting 28/01/2013

4

hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening houdende beperkende
maatregelen voor het gebruik van alcoholhoudende dranken van 12/01/2013
tot 13/01/2013 op de openbare weg in de Kapelstraat en de eraan
grenzende openbare pleinen door de burgemeester vast te laten stellen.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdelijke politieverordening d.d.
20/12/2012 van de burgemeester houdende beperkende maatregelen voor het
gebruik van alcoholhoudende dranken van 12/01 tot 13/01/2013 op de
openbare weg in de Kapelstraat en de eraan grenzende openbare pleinen naar
aanleiding van een kerstboomverbranding gevolgd door een sprotjesavond op
12/01/2013.

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

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Patrick Bolle, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en
Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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. 26/7/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Koningin Astridlaan
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verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

Feiten, context

en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 29/06/2012, heeft gunstig advies uitgebracht om het gewoon
parkeren mogelijk te maken vanaf het 1ste huis ter hoogte van Alaska tot
huis met nummer 53B van september tot en met juni en om enkel in juli en
augustus het parkeerverbod te behouden (uitgezonderd laden en lossen).
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de horecazaken die
meer klanten ter plaatse willen laten parkeren.



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/7/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Koningin Astridlaan).
Artikel 2
In de Koningin Astridlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd
voor fietsers en bestuurders van bromfietsen klasse A:
- vanaf het huis Kapelstraat nr. 237 tot ter hoogte van de inrit Koningin
Astridlaan 1 met verboden rijrichting van het huis Kapelstraat nr. 237 naar
Koningin Astridlaan nr. 1
- in de verbindingsweg vanaf de Koningin Astridlaan tot de Kapelstraat, ten
oosten van het huis nr. 60 met verboden rijrichting van de Koningin Astridlaan
naar de Kapelstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden M3, M5, C1, F19
en D1 of C31, waar nodig.
Artikel 3
In de Koningin Astridlaan, meer bepaald in de dienstweg, gelegen naast het huis
nr. 36, wordt verbod van verkeer ingevoerd, uitgezonderd voor de aangelanden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3 met
onderbord “uitgezonderd aangelanden”.
Artikel 4
In de Koningin Astridlaan, langs de zijde van de even huisnummers, vanaf het
huis Kapelstraat nr. 181 tot aan de scheiding van de huizen nrs. 85/87 is het
parkeren verboden. Deze reglementering wordt gesignaleerd door het
verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Koningin Astridlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, meer
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bepaald vanaf het huis nr. 53B tot aansluiting Kapelstraat (nr. 237), met inbegrip
van de zeven parkeerhavens ter hoogte van het huis nr. 53B, is de beperkte
parkeerduur van toepassing 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 (blauwe zone – max. 30 minuten). Op deze
parkeerplaatsen is het toegelaten te parkeren met een bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag – max. 30
minuten”.
Artikel 6
In de Koningin Astridlaan, langs de zijde van de even huisnummers, meer
bepaald vanaf ter hoogte van de scheiding van de huizen nrs. 85/87 tot
aansluiting Kapelstraat (nr. 237), is de beperkte parkeerduur van toepassing 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
(blauwe zone – max. 30 minuten). Op deze parkeerplaatsen is het toegelaten te
parkeren met een bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag – max. 30
minuten”.
Artikel 7
In de Koningin Astridlaan is het parkeren verboden van 1/7 tot en met 31/8,
van 7 tot 19 uur:
- op de gelijkgrondse berm tegenover het huis nr. 2
- op de gelijkgrondse bermen tegenover het huis nr. 8
- op de eerste helft van de gelijkgrondse berm tegenover de huizen nrs. 40 tot
52.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E1 met
onderbord “1 juli t/m 31 augustus van 7-19 uur”.
Artikel 8
In de Koningin Astridlaan is het parkeren verboden aan de zijde van de oneven
huisnummers vanaf de scheiding van de huizen nrs. 53B-55B tot voorbij de inrit
van het huis nr. 57.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E1.
Artikel 9
In de Koningin Astridlaan, meer bepaald achter de laad- en loszone tegenover
het huis nr. 2, is het parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte
mobiliteit over een lengte van 6 meter.
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.
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Punt 5: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Beukenlaan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie


Tussenkomsten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/5/2009 houdende her vaststelling van
het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende
gemeentewegen (Beukenlaan)
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 29/11/2012, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Koen Rossey, Beukenlaan
6, 8450 Bredene, tot het afbakenen van 2 parkeerplaatsen tussen de huizen
met nummers 4 en 6.
Tussen de nummers 4 en 6 is er plaats om 2 auto’s te parkeren maar omdat
de plaatsen niet specifiek zijn aangeduid, ontstaat vaak discussie tussen de
inwoners van de straat en wordt de parkeercapaciteit niet optimaal benut.

Raadslid Erwin Poppe die wijst op een materiële fout in het dossier. In
“Verwijzingsdocumenten” – 2de deelstreep dient de datum van de
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vergadering van de verkeerscommissie als volgt verbeterd : 29/11/2012 i.p.v.
29/11/2013.
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/05/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Beukenlaan.
Artikel 2
De Beukenlaan wordt verdeeld in twee rijstroken vanaf de aansluiting met de
Duinenstraat over een afstand van 14 meter, door middel van overlangse
onderbroken witte strepen, dit overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Beukenlaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975..
Artikel 4
In de Beukenlaan, gedeelte tussen Duinenstraat en Populierenlaan, is het
verboden te parkeren langs de zijde van de oneven huisnummers. Deze
reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Beukenlaan, aan de zijde van even huisnummers, meer bepaald tussen de
huizen nrs. 6 en 8, is het parkeren verboden. Deze reglementering wordt
gesignaleerd door een gele onderbroken streep, aangebracht op de
trottoirband.
Artikel 6
In de Beukenlaan, tussen de huizen met nummers 4 en 6, worden op
de gelijkgrondse bermen 2 individuele parkeerplaatsen ingericht,
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door 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.
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Punt 6: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dijkweg)

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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. 11/03/2002 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dijkweg)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 01/10/2012
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van een tijdelijke
politieverordening op de politie van het wegverkeer betreffende de Dijkweg
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Wegens de nood aan parkeerplaatsen, mede door de werken in de
omgeving, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van
01/10/2012 beslist tot de vaststelling van een tijdelijke politieverordening
op de politie van het wegverkeer houdende het afbakenen in de Dijkweg
van parkeervakken van 2 meter breed en 6 meter lang waarbij 0,90 m werd
vrijgelaten vanaf de zuidkant.
De verkeerscommissie (experten) bijeen op 29/11/2012, heeft gunstig
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advies uitgebracht voor het opnemen van de maatregel in het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Dijkweg).
Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 11/03/2002 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Dijkweg).
Artikel 2
In de Dijkweg vanaf de Maertensbrug tot aan de in-/uitrit van de scoutslokalen is
de toegang voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen uitgezonderd
plaatselijke bediening en fietsers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C3, aangevuld
met het onderbord M2 en “uitgezonderd plaatselijke bediening”.
Artikel 3
In de Dijkweg vanaf de in-/uitrit van de scoutslokalen tot de Ibisbrug is de
toegang voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen, uitgezonderd
voor fietsers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord C3, aangevuld
met het onderbord M2.
Artikel 4
Op de Dijkweg wordt over de ganse lengte van de straat, evenwijdig
met de as van de rijbaan, op een afstand van 0,90 m ten opzichte van
de zuidelijke rand van de gelijkgrondse berm, een parkeerzone
gemarkeerd van 2 meter breed met overlangse parkeerplaatsen van
6 meter lang.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte
markeringen die de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten
staan, overeenkomstig artikels 75.2 en 77.5 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.

Punt 7: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Rozenlaan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Patrick Bolle, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en
Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

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




Feiten, context

en argumentatie




beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/06/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Rozenlaan)
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de verkeerscommissie
(experten)

De experten van de verkeerscommissie hebben gunstig advies uitgebracht
voor het afbakenen van 2 parkeervakken in de Rozenlaan aan de noordzijde
van de garage van het huis met nummer 11.
Het huis met nummer 11 heeft als enige een garagepoort maar doordat er
aan weerszijden van de poort tot dichtbij wordt geparkeerd, moet de
eigenaar aan de overkant parkeren waardoor er minder parkeerruimte is in
de straat.
Door het afbakenen van parkeervakken kan de parkeerruimte beter
worden benut.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/06/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Rozenlaan.
Artikel 2
In de Rozenlaan is de toegang verboden voor de bestuurders van autobussen en
vrachtwagens, waarvan het gewicht in beladen toestand 5 ton of hoger
bedraagt, uitgezonderd de plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden C22 en C23,
voorzien van een onderbord met de vermelding ‘uitgezonderd -5 ton en
plaatselijke bediening’.
Artikel 3
In de Rozenlaan is het verboden te parkeren tussen de Aalststraat en het einde
van de Rozenlaan, aan weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
De Rozenlaan is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-GolfstraatHasseltstraat”.
De beperkte parkeerduur is er van toepassing 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.
In de Rozenlaan is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT en
ZE9aGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 5
In de Rozenlaan, aan de noordzijde van de garage van het huis met
nummer 11,
worden 2 individuele parkeerplaatsen ingericht,
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door 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.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Brusselstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
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Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

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. 25/2/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Brusselstraat)
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
29/11/2012

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 29/11/2012, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van een inwoner van de
Brusselstraat voor het afbakenen van een parkeerplaats voor personen met
beperkte mobiliteit aan de overkant van de woning.
De aanvrager maakt buitenshuis gebruik van een rolwagen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 25/2/2008 houdende het opheffen
en opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Brusselstraat.
Artikel 2
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In de Brusselstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A:
- vanaf de Kapelstraat tot de Antwerpenstraat met verboden rijrichting van de
Antwerpenstraat naar de Kapelstraat
- vanaf de Golfstraat tot de Antwerpenstraat met verboden rijrichting van de
Antwerpenstraat naar de Golfstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19,
voorzien van de onderborden M3 en M5, alsook D1, waar nodig.
Artikel 3
In de Brusselstraat is de toegang verboden voor de bestuurders van autobussen
en vrachtwagens, waarvan het gewicht in beladen toestand 5 ton of hoger
bedraagt, uitgezonderd de plaatselijke bediening.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met de verkeersborden C22 en C23,
voorzien van een onderbord met de vermelding ‘uitgezonderd-5ton en
plaatselijke bediening’.
Artikel 4
In de Brusselstraat is het parkeren verboden vanaf de Aalststraat tot de
Kapelstraat, langs de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
De Brusselstraat is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)
“Gentstraat-Brusselstraat-Rozenlaan-Aalststraat-Antwerpenstraat-GolfstraatHasseltstraat”
De beperkte parkeerduur is er van toepassing 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.
In de Brusselstraat is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9AGT en
ZE9AGT’ met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de
vermeldingen “uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag”.
Artikel 6
In de Brusselstraat is het parkeren verboden op de volgende plaatsen:
- vanaf de Antwerpenstraat tot ter hoogte van het huis nr. 10A, langs de zijde
van de even huisnummers
- noordwaarts van de in-/uitrit van het huis nr. 10 over een afstand van 3 meter
- tussen de in-/uitrit van het huis nr. 8 en de garage van het huis nr. 4
- tussen Antwerpenstraat- en Aalststraat, langs de zijde van de oneven
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 7
In de Brusselstraat, meer bepaald aan de zijde van de oneven

Verslag gemeenteraadszitting 28/01/2013

15

nummers, aan de overkant van het huis met nummer 38, over een
lengte van 6 meter, 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 reglement op de politie van het
wegverkeer van 1/12/1975 voorkomt.

Punt 9: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Eendenstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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




beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/3/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Eendenstraat
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
29/11/2012
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Feiten, context

en argumentatie



De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 29/11/2012, heeft
kennisgenomen van de vraag van F. Coppé, Groenendijkstraat 125 om
tussen de hoek Groenendijkstraat/Eendenstraat en de voorbehouden plaats
voor personen met beperkte mobiliteit een arcering aan te brengen om het
parkeerverbod te bekrachtigen en om een parkeervak te schilderen.
De gemeentelijke verkeerscommissie heeft gunstig advies uitgebracht voor
het opschuiven van de voorbehouden plaats voor personen met beperkte
mobiliteit tot op 5 meter van de hoek (verplaatsen bord) en het extra
aanduiden van het parkeerverbod op de hoek (arceringen).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/3/2008 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Eendenstraat).
Artikel 2
In de Eendenstraat, vanaf de hoek ter hoogte van het perceel nummer 9 tot de
Groenendijkstraat, is het parkeren verboden langs de zijde van de onpare
huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 3
In de Eendenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, ter hoogte van het
huis nr. 10, ten oosten van de oprit, is het parkeren verboden over een afstand
van 2 meter.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 4
In de Eendenstraat is het parkeren voorbehouden aan personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale verkeersborden ZE9b
en ZE9b’.
Artikel 5
In de Eendenstraat, meer bepaald langs de zijde van de even huisnummers vanaf
5 meter van de hoek Groenendijkstraat, over een lengte van 6 meter, is het
parkeren voorbehouden aan personen met een beperkte mobiliteit.
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.
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Punt 10: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Groenendijkstraat)

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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. 26/1/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Groenendijkstraat
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De inwoner van de Groenendijkstraat 37 heeft een aanvraag ingediend voor
een voorbehouden parkeerplaats voor personen met beperkte mobiliteit.
De verkeerscommissie (experten), bijeen op 29/11/2012, heeft gunstig
advies uitgebracht voor het voorzien van een parkeerplaats voor personen
met beperkte mobiliteit aan de overkant van de woning evenals het
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aanbrengen van een lijn om de garagepoort aan de overkant af te bakenen.

Tussenkomsten








Raadslid Erwin Poppe die stelt dat zijn fractie goedkeuring zal hechten aan
voorliggend punt, maar van de gelegenheid gebruik wenst te maken om de
verkeersproblematiek in de Groenendijkstraat onder de aandacht te
brengen. Het raadslid vraagt dan ook aan de verkeerscommissie om de
invoering van eenrichtingsverkeer voor de volledige Groenendijkstraat in
overweging te willen nemen.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat dit voorstel zal
meegenomen worden in de verdere bespreking van het mobiliteitsplan.
Schepen Jacques Deroo die opmerkt dat dit voorstel reeds vroeger werd
besproken door de verkeerscommissie en dat toen werd
geoordeeld/geadviseerd dat huidige regeling de beste oplossing biedt voor
de Groenendijkstraat.
Raadslid Dany Hollevoet die stelt dat dit voorstel dient voorgelegd aan de
verkeerscommissie die evenwel eerder behandelde voorstellen slechts in
overweging neemt als er nieuwe elementen zijn.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/1/2009 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Groenendijkstraat).
Artikel 2
In de Groenendijkstraat wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door middel van een doorlopende witte streep tussen de Eendenstraat en de
Ganzenstraat, aan de zijde van de oneven huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd overeenkomstig artikel 75.2 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 3
In de Groenendijkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan, op 5 m van de aansluiting met de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door dwarse witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 4
In de Groenendijkstraat, tussen de Turkeyenlaan en de Driftweg, wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Turkeyenlaan
naar de Driftweg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.

Verslag gemeenteraadszitting 28/01/2013

19

Artikel 5
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Driftweg tot aan de
Eendenstraat;
- aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf de Ganzenstraat tot aan de
Zwanenstraat;
- aan de zijde van de even huisnummers tussen de Ganzenstraat en de
Eendenstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 6
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 84 is het parkeren
voorbehouden aan personen met een handicap.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, voorzien
van een onderbord, waarop het symbool van artikel 70.2.1.3.c van het algemeen
verkeersreglement voorkomt.
Artikel 7
In de Groenendijkstraat, meer bepaald aan de zijde van de even
nummers, aan de overkant van het huis met nummer 37, vanaf 5
meter van de hoek Turkeyenlaan, over een lengte van 6 meter, 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 reglement op de politie van het
wegverkeer van 1/12/1975 voorkomt.
Artikel 8
In de Groenendijkstraat ter hoogte van het huis nr. 76 en rechtover het huis nr.
185 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 9
In de Groenendijkstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de even huisnummers vanaf hoek Doornenbilkstraat, richting
Driftweg, over een afstand van 6 m;
- langs de zijde van de even huisnummers, meer bepaald ter hoogte van het huis
Groenendijkstraat nr. 60
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
Artikel 10
In de Groenendijkstraat, langs de zijde van de even huisnummers, meer bepaald
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ter hoogte van het huis nr. 98, over een afstand van 6 meter, is het parkeren
van 7 u tot 19 u beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, dit van
maandag tot en met zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van het onderbord “van 7u tot 19u –
maximum 30 minuten – van maandag tot en met zondag”.
Artikel 11
In de Groenendijkstraat is het parkeren voorbehouden aan personenwagens.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zonale verkeersborden ZE9b
en ZE9b’.

Punt 11: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Nijverheidstraat).
Opheffen en opnieuw
vaststellen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond




artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 7/8/2007 houdende vaststelling van een
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de
Nijverheidstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 29/11/2012, heeft
n.a.v. het voorstel van Debbaert Jeffrey, Nijverheidstraat 22, 8450 Bredene,
tot het invoeren van parkeerverbod voor de garage van zijn woning, gunstig
advies uitgebracht voor het invoeren van parkeerverbod enkel langs de
rechterzijde van de garage (bij frontaal zicht op de garage).

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 7/8/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Nijverheidstraat.
Artikel 2
In de Nijverheidstraat is het beurtelings parkeren van toepassing.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E5 aan de zijde
van de even huisnummers en door het verkeersbord E7 aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Nijverheidstraat is het parkeren verboden:
- 1 meter langs weerszijden van de uiterste garages, gelegen naast het huis nr.
23;
- 1 meter langs weerszijden van de garage, gelegen naast het huis nr. 31
- 1,5 meter aan de noordelijke zijde van de garage van het huis nr. 24
- 1,5 meter aan de zuidelijke zijde van de garage van het huis nr. 22
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.

Punt 12: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Populierenlaan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
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Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

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. 16/08/2000 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Populierenlaan)
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 29/11/2012, heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van de lokale politie voor het
invoeren van parkeerverbod in de Populierenlaan, meer bepaald over een
lengte van 1 meter aan weerszijden van de garage van het huis met nummer
66.
Het in- en uitrijden van de garage van voornoemde woning wordt immers
bemoeilijkt wanneer tot aan de overzijde en aan weerszijden van de garage
wordt geparkeerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/08/2000 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
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wegverkeer betreffende de Populierenlaan.
Artikel 2
In de Populierenlaan, ter hoogte van de aansluiting met de Keerweg, worden
verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken ingericht, zoals aangeduid op het plan,
overeenkomstig art. 77.4 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 3
In de Populierenlaan is de rijbaan verdeeld in 2 rijstroken door middel van
overlangse onderbroken witte strepen vanaf de verkeersgeleider ter hoogte van
de Keerweg over een lengte van 10 meter, overeenkomstig art. 72.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 4
In de Populierenlaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan :
- ter hoogte van de toegangsweg naar de basisschool
- aan weerszijden van de aansluiting met de Wilgenlaan
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig art. 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 5
In de Populierenlaan is het verboden af te slaan :
- naar links ter hoogte van het huis nr. 19
- naar rechts ter hoogte van het huis nr. 19
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31
Artikel 6
In de Populierenlaan is het parkeren verboden tussen de beide aansluitingen
met de Schoollaan, langs weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 7
In de Populierenlaan, aan de zijde van de even nummers, meer
bepaald over een lengte van 1 meter aan weerszijden van de garage
van het huis met nummer 66, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken
streep, aangebracht op de trottoirband.
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Punt 13: verkeer - Verkeer. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Meeuwenlaan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie

Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/04/2004 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Meeuwenlaan)
verslag vergadering gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie)
d.d. 29/11/2012

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 29/11/2012, heeft n.a.v. de vraag van een inwoner met beperkte
mobiliteit om een parkeerplaats voor personen met beperkte mobiliteit te
voorzien in de Meeuwenlaan, gunstig advies uitgebracht over het voorstel
van de politie om de bestaande parkeerplaats voor personen met beperkte
mobiliteit uit te breiden met 6 meter.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 19/04/2004 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Meeuwenlaan.
Artikel 2
In de Meeuwenlaan, aan de zijde van de oneven huisnummers, ter hoogte van de
aansluiting met de Zeelaan, wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak
ingericht, zoals aangeduid op plan, overeenkomstig artikel 77.4 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Tussen deze verkeersgeleider en het trottoir wordt een verplicht fietspad
ingericht, zoals aangeduid op plan. Deze reglementering wordt aangeduid met
dubbele onderbroken lijnen, overeenkomstig artikel 74 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 3
In de Meeuwenlaan, ter hoogte van het huis nr. 2, is het parkeren over een
afstand van 12 meter 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 4
In de Meeuwenlaan, vanaf de Prins Karellaan tot aan de Zeelaan, langs de zijde
van de oneven huisnummers, is het parkeren verboden.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.

Punt 14: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Vaartstraat)

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 28/01/2013

26

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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. 21/6/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Vaartstraat
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 29/11/2012, heeft
gunstig advies uitgebracht over de vraag van Deschacht Sharon, Nieuwstraat
9, 8450 Bredene, tot het invoeren van parkeerverbod in de Vaartstraat,
meer bepaald rechtover het huis met nummer 10.
Het in- en uitrijden van haar garage met haar bestelwagen wordt bemoeilijkt
door voertuigen die tot juist tegen de rand van de garage worden
geparkeerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 21/6/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Vaartstraat.
Artikel 2
In de Vaartstraat 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 Vaartstraat is het parkeren verboden:
- langs de zijde van de oneven huisnummers, over een afstand van 1 meter,
vanaf 5 meter van de hoek met de Steenovenstraat, richting kanaal
- langs de zijde van de oneven huisnummers, over een afstand van 3
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meter rechtover het huis met nummer 10
- langs de zijde van de even huisnummers, tussen de garages van de huizen nrs.
2 en 4.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep
aangebracht op de trottoirband.

Punt 15: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen
(Breeweg)

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 200 van het Gemeentedecreet (instellen adviesraden)
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. 26/7/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Breeweg
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 29/11/2012, heeft kennis genomen van het voorstel van W.
Bultynck, Duinenstraat 88 om het parkeren in de Breeweg toe te laten aan
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Tussenkomsten







de overzijde in plaats van aan de kant van de huizen omdat het zicht op het
aankomend verkeer wordt belemmerd als er een bestelwagen staat die hier
vaak wordt geparkeerd ter hoogte van huis nr. 24.
De gemeentelijke verkeerscommissie heeft gunstig advies uitgebracht om
het bestaande parkeerverbod in de Breeweg, langs de zijde van de even
huisnummers, meer bepaald vanaf huis nr. 26 tot 34 uit te breiden tot aan
de Zijdeling.
De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in vergadering
bijeen op 29/11/2012 , heeft eveneens gunstig advies uitgebracht over het
voorstel van de gemeentelijke administratie om in de Breeweg tussen de
Zeelaan en Driftweg gemengd verkeer fietsers-voetgangers mogelijk te
maken en aan te duiden met het verkeersbord D10.

Raadslid Erwin Poppe die meent dat het reglementeren van het fietspad
langs de Breeweg als fiets- en wandelpad een goede zaak is, zeker als bij de
aanleg van de straat verzuimd is om een voetpad aan te leggen. Wat betreft
het parkeerverbod merkt het raadslid op dat algemeen geweten is dat dit
parkeerverbod dient ingevoerd wegens de onwil van de eigenaar van één
bestelwagen die hinderlijk staat geparkeerd in deze straat en dat de hinder
die hierdoor wordt veroorzaakt maar half zo groot zou zijn bij een
personenwagen. Het raadslid vraagt zich ook af waarom het parkeren aan
de zijde van het fietspad niet wordt toegelaten. Het invoeren van een
volledig parkeerverbod in het .gedeelte tussen Reigersstraat en Zijdeling
houdt volgens het raadslid volgende nadelen in:
1. zal uitnodigen tot hogere snelheden,
2. geen mogelijkheden tot parkeren in de straat voor bezoekers
3. bestelwagen zal in andere straat worden geparkeerd
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het voorstel is ingegeven door
de onvoldoende zichtbaarheid in de bocht in dit straatgedeelte en die
tevens opmerkt dat de opritten van de woningen daar voldoende groot zijn
zodat ook wagens van bezoekers daar kunnen worden geparkeerd.
Burgemeester Steve Vandenberghe die bevestigt dat hier inderdaad sprake
is van onwil van één bewoner en dat voorliggend voorstel over het
parkeerverbod werd voorgesteld door de verkeersdeskundige van de lokale
politie die hierin werd gevolgd door de expertencommissie van de
verkeerscommissie.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/7/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Breeweg).
Artikel 2
In de Breeweg wordt een wandel- en fietspad ingericht tussen de
Driftweg en de Zeelaan aan de westelijke zijde (oneven nummers)

Verslag gemeenteraadszitting 28/01/2013

29

van de openbare weg
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D10.
Artikel 3
In de Breeweg wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan, meer bepaald ter hoogte van de aansluiting Pauwhoflaan
(noordelijke zijde).
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Breeweg is het parkeren verboden:
- tussen Reigersstraat en Zijdeling, meer bepaald langs de zijde van het fietspad;
- langs de zijde van de even huisnummers, vanaf de Zijdeling tot aan de
Reigersstraat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.

Punt 16: verkeer - Verkeer. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende gemeentewegen (Zeelaan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond



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




Feiten, context

en argumentatie




beslissing van de gemeenteraad d.d. 13/09/2004 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zeelaan)
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De verkeerscommissie (expertencommissie) heeft in zitting van 29/11/2012
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van de gemeentelijke
administratie om in het nieuw aangelegd 2-richtingsfiets- en voetgangerspad
tussen de Zwinstraat en de Keerweg gemengd verkeer fietsers-voetgangers
mogelijk te maken en aan te duiden met het verkeersbord D10.
Er werd vastgesteld dat voetgangers vaak niet weten dat ze, als er geen
begaanbare trottoirs of bermen zijn, de andere gedeelten van de openbare
weg mogen volgen, inclusief verplichte fietspaden.
Meteen wordt ook het aanvullende reglement geactualiseerd aan de
bestaande toestand.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 13/09/2004 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zeelaan).
Artikel 2
De Zeelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse
witte onderbroken strepen in de drie asverschuivingen, gelegen tussen de
Frankrijklaan en de Breeweg, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 3
In de Zeelaan worden wandel- en fietspaden ingericht
- tussen de Driftweg en de Frankrijklaan aan weerszijden van de
openbare weg
- tussen de Zwinstraat en de Keerweg aan de westelijke zijde van de
openbare weg.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D10.
Artikel 4
In de Zeelaan, tussen de Frankrijklaan en de Breeweg, wordt aan de
oostelijke zijde een verplicht fietspad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
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Artikel 5
In de Zeelaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks over
de rijbaan:
- aan de zuidelijke zijde van de aansluiting met de Frankrijklaan;
- aan weerszijden van het kruispunt met de Prinses Marie-Josélaan;
- aan weerszijden van het kruispunt met de Pauwhoflaan;
- ter hoogte van de aansluiting met de Driftweg;
- ter hoogte van de aansluiting met de Keerweg.
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 1/12/1975.

Punt 17: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Waterhoenstraat).
Opheffen en opnieuw
vaststellen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/12/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Waterhoenstraat
verslag van de bijeenkomst d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)

De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 29/11/2012, heeft kennis genomen van het voorstel van Pols Nancy,
Waterhoenstraat 8, om in de Waterhoenstraat eenrichtingsverkeer in te
voeren voor het verkeer dat uit de richting Oostende richting Reigersstraat
rijdt.
De gemeentelijke verkeerscommissie brengt gunstig advies uit voor het
plaatsen van een C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 22/12/2011 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Waterhoenstraat.
Artikel 2
In de Waterhoenstraat is de toegang voor iedere bestuurder
verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
De reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord C3
aangevuld met de onderborden M2 en ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer’.
Artikel 3
In de Waterhoenstraat, meer bepaald op de rijbaan ter hoogte van het huis nr.
15, ten noorden van het groenperk dat de parkeerstrook afbakent, wordt een
verdrijvingsvlak van 2 meter op 2 meter ingericht en dit overeenkomstig artikel
77.4 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 4
In de Waterhoenstraat wordt parkeerverbod ingevoerd, meer bepaald ter
hoogte van de aansluiting Zwanenstraat en het daarnaast gelegen pad voor
voetgangers en fietsers
Deze reglementering wordt gesignaleerd door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband.
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Punt 18: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoollaan). Opheffen en opnieuw vaststellen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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. 30/7/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Schoollaan
verslag van de vergadering van de gemeentelijke verkeerscommissie d.d.
29/11/2012

De gemeentelijke verkeerscommissie, in zitting bijeen op 29/11/2012 , heeft
gunstig advies uitgebracht over het voorstel van Nadine Toune, Wilgenlaan
15 om aan de oostzijde van het Centrumplein een bijkomende
oversteekplaats te creëren voor de leerlingen van de Zandlopertjes.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 30/7/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Schoollaan).
Artikel 2
In de Schoollaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan aan weerszijden van de aansluiting met de Populierenlaan en
haaks op de rijbaan aan de aansluiting met het Centrumplein.
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
In de Schoollaan, meer bepaald in de rondweg (by-pass) ter hoogte van de
basisschool gemeenschapsonderwijs, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met
verboden rijrichting van de Centrumlaan naar de Populierenlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 4
In de Schoollaan is het parkeren verboden tussen de Duinenstraat en de
Populierenlaan, langs weerszijden van de straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 5
In de Schoollaan, meer bepaald op de parkeerstrook, haaks op het gebouw
basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10), dit over een lengte van 16
meter, is het parkeren voorbehouden aan schoolbussen van maandag tot vrijdag
tussen 8 u en 16.30 u en dit vanaf 1/09 tot en met 30/06.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a, voorzien
van de onderborden “SCHOOLBUS” en “van maandag tot vrijdag tussen 08.00
uur en 16.30 uur”.
Artikel 6
In de Schoollaan, meer bepaald ter hoogte van de voetgangersingang van het
gebouw basisschool gemeenschapsonderwijs Duinen (nr. 10), wordt
parkeerverbod ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 19: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zandstraat). Opheffen en opnieuw vaststellen
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/11/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zandstraat)
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in vergadering bijeen op 29/11/2012,
heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van de gemeentelijke
administratie om
 het voetpad in de Zandstraat te laten aansluiten op het fietspad richting
Vloedstraat
 vanaf de Vloedstraat ter hoogte van de Colruyt tot voorbij de bocht in
de Zandstraat een gemengd fiets- en wandelpad in te richten
Meteen wordt ook de bestaande oversteekplaats voor fietsers en
voetgangers opgenomen in het aanvullend reglement.

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/11/2012 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van
het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Zandstraat).
Artikel 2
De Zandstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse
witte onderbroken strepen vanaf het huis nr. 91 tot en met ter hoogte van het
huis nr. 103, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Zandstraat, tussen de Dorpsstraat en de Klemskerkestraat, aan de zijde
van de even huisnummers, wordt een verplicht fietspad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 4
In de Zandstraat, vanaf de aansluiting op de Vloedstraat tot 25 meter
in oostelijke richting voorbij de OV-paal nr. 3002 wordt aan de
noordelijke zijde een gemengd fiets- en wandelpad ingericht.
Deze
reglementering
wordt
gesignaleeerd
door
het
verkeerkeersbord D10.
Artikel 5
In de Zandstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan op 28 meter in oostelijke richting
voorbij de OV-paal nr. 3002.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden,
evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig art. 76.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/75.
Artikel 6
In de Zandstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers ingericht,
haaks over de rijbaan, op 25 meter in oostelijke richting voorbij de
OV-paal nr. 3002.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door twee onderbroken
strepen, gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 7
In de Zandstraat, tussen de Dorpsstraat en de Klemskerkestraat, aan de zijde
van de even huisnummers, ten zuiden van het fietspad, wordt een verplicht
ruiterpad ingericht.
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Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D13.
Artikel 8
In de Zandstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel van
een overlangse doorlopende witte streep vanaf 20 meter vóór de aansluiting
met de Duinenstraat tot 6 meter vóór de aansluiting met de Duinenstraat,
overgaand in een druppelvormige verkeersgeleider of verdrijvingsvlak van 6
meter lengte, overeenkomstig de artikels 72.2 en 77.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 9
In de Zandstraat, tussen de Vloed- en de Klemskerkestraat, wordt een
snelheidsbeperking tot maximum 70 km/uur ingevoerd.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43.
Artikel 10
De Zandstraat tussen de Duinen- en Dorpsstraat wordt ingericht als zone met
een snelheidsbeperking tot maximum 30 km/uur, overeenkomstig artikel 22
quater van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
010/12/1975.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden F4 en F4b.
Artikel 11
In de Zandstraat is op de volgende plaatsen het parkeren verboden:
- tussen de Duinenstraat en de Dorpsstraat aan de zijde van de oneven
huisnummers
- tussen de Dorpsstraat en de Klemskerkestraat aan weerszijden van de
straat.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 12
In de Zandstraat wordt een buiten de rijbaan gelegen parking ingericht langs de
noordzijde, tussen het huis nr. 103 en het huis nr. 103b. Deze parking is
voorbehouden voor personenauto’s.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9b en door
middel van witte markeringen, die de plaats afbakenen, waar de voertuigen
moeten staan, overeenkomstig artikel 77.5 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 13
In de Zandstraat is op de volgende plaatsen het parkeren voorbehouden aan
personen met een beperkte mobiliteit:
op de parking, gelegen tussen de huizen nrs. 103 en 103b, aan de noordzijde, op
de twee eerste parkeerplaatsen in de lengterichting ten westen van nr. 103b.
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
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verkeersreglement voorkomt.

Punt 20: verkeer - Vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de gemeentewegen (Vloedstraat)

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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







verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie

Feiten, context

en argumentatie

De gemeentelijke verkeerscommissie, in vergadering bijeen op 29/11/2012,
heeft gunstig advies uitgebracht over de vraag van de gemeentelijke
administratie om
 het voetpad in de Zandstraat te laten aansluiten op het fietspad in de
Vloedstraat
 vanaf de Vloedstraat ter hoogte van de Colruyt tot voorbij de bocht in
de Zandstraat een gemengd fiets- en wandelpad in te richten
 ter hoogte van de Colruyt een oversteekplaats voor voetgangers te
creëren.
Meteen dient ook een aanvullend reglement te worden aangenomen met de
actuele toestand.

Verwijzingsdocumenten
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De Vloedstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van overlangse
witte onderbroken strepen vanaf de oversteekplaats ter hoogte van de rotonde
Duinenstraat/Vloedstraat over een afstand van 6 meter, overeenkomstig artikel
72.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 2
In de Vloedstraat, aan de noordelijke zijde van de openbare weg, tussen de
rotonde Duinenstraat/Vloedstraat en de inrit van het grootwarenhuis Colruyt,
Vloedstraat 22, wordt een verplicht fietspad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D7.
Artikel 3
In de Vloedstraat, aan de noordelijke zijde van de openbare weg,
vanaf de hoogte van de ingang van het grootwarenhuis Colruyt,
Vloedstraat 22, tot aan de aansluiting met de Zandstraat, wordt een
wandel-en fietspad ingericht.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord D10.
Artikel 4
In de Vloedstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan :
- ter hoogte van de rotonde Duinenstraat/Vloedstraat.
- ter hoogte van de inrit van het grootwarenhuis Colruyt.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden,
evenwijdig met de as van de rijbaan, overeenkomstig art. 76.3 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/75.
Artikel 5
In de Vloedstraat worden oversteekplaatsen voor fietsers ingericht, haaks over
de rijbaan :
- ter hoogte van de rotonde Duinenstraat/Vloedstraat
- ter hoogte van de inrit van het grootwarenhuis Colruyt, Vloedstraat 22
- ter hoogte van de inrit van het grootwarenhuis Aldi, Vloedstraat 6.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door twee onderbroken strepen,
gevormd door witte vierkanten overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
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Punt 21: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen - niet gehercoördineerde materie (Kapelstraat).
Wijziging

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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









aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer
betrekking hebbend op gewestwegen, vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 05/04/1990 en goedgekeurd door het Ministerie van Openbare
Werken op 10/07/1990
beslissing van de gemeenteraad d.d. 08/11/1999 houdende akkoord met de
overdracht door het Vlaams Gewest aan de Gemeente Bredene van een
gedeelte van de gewestweg N317 (Kapelstraat), meer bepaald tussen
Koerslaan en grensscheiding De Haan, alsook met de financiële tussenkomst
van het Vlaams Gewest, meer bepaald 519.797,79 EUR, btw inclusief
beslissing van de gemeenteraad d.d. 10/03/2003 houdende akkoord met de
indeling, bij ministerieel besluit, van de gewestweg N317 (KapelstraatDriftweg) tussen grensscheiding Oostende en Koerslaan, bij de
gemeentewegen van de Gemeente Bredene met de eigendomsoverdracht
tot gevolg en dit onder bepaalde voorwaarden
verslag van de vergadering d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
verkeerscommissie (expertencommissie)
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Feiten, context

en argumentatie



De verkeersregeling Kapelstraat ressorteert momenteel nog onder de
aanvullende gemeentelijke reglementering op de politie van het wegverkeer
betreffende gewestwegen. De coördinatie van alle bestaande aanvullende
reglementen op het wegverkeer met betrekking tot de Kapelstraat,
gemeenteweg, is nog niet gebeurd.
De verkeerscommissie (expertencommissie) in zitting bijeen op 29/11/2012
heeft gunstig advies uitgebracht over het voorstel om voor zorgvertrekkers
die soms moeilijk parkeerplaats vinden op de parking markt een plaats voor
te behouden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Op de parking Kapelstraat, meer bepaald aan de oostzijde van de inrit, ter
hoogte van het restaurant Lautrec, Kapelstraat 39 wordt 1 parkeerplaats
voorbehouden voor personen in het bezit van een kaart ‘zorgverstrekkers’.
Deze reglementering wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a + een
onderbord met vermelding “enkel voor zorgverstrekkers”.

Punt 22: beleidsondersteuning - Algemeen. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van
de gemeenteraad

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 40 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten




Feiten, context

en argumentatie





Tussenkomsten



Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/1/2007 houdende het statuut van de
lokale en provinciale mandataris
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 05/06/2009 houdende de
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/10/2009 houdende vaststellen
gewijzigd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad naar aanleiding van
het hersteldecreet op het Gemeentedecreet
ontwerp van nieuw huishoudelijk reglement gemeenteraad

Artikel 40 van het Gemeentedecreet verplicht de gemeenteraad om een
huishoudelijk reglement vast te stellen waarin aanvullende maatregelen
worden opgenomen in verband met de werking van de raad. Daarnaast
moet dit huishoudelijk reglement verplicht bepalingen opnemen over een
aantal in het Gemeentedecreet genoemde aangelegenheden.
Het ontwerp van huishoudelijk reglement wijkt inhoudelijk bijna niet af van
het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur. Wel werden een
beperkt aantal aanpassingen aangebracht om het reglement in
overeenstemming te brengen met wijzigingen die in 2012 aan het
Gemeentedecreet werden aangebracht.
 In vergelijking met het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur
werden volgende wijzigingen aangebracht:
 artikel 10: een bijkomende regeling i.v.m. de notulen van het AGB
 artikel 27: de oprichting van minstens één gemeenteraadscommissie
die waakt over de samenhang van het beleid gemeente /
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden / AGB
Artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 05/06/2009
houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris
legt een minimum en een maximumgrens op waarbinnen presentiegeld kan
worden toegekend. Het presentiegeld bedraagt minimaal 28,57 EUR en
maximaal 124,98 EUR. Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex
138,01.
 Concreet bedraagt de genoemde index momenteel 1,6084. Dit komt
neer op een huidig geïndexeerd minimum van 45,95 EUR en een
maximum van 201,02 EUR. Het bedrag dat wordt vermeld in het
huishoudelijk reglement moet echter het niet geïndexeerd bedrag zijn.
 vb:
niet geïndexeerd
x index
=
geïndexeerd
28,57 EUR
x 1,6084
=
45,95 EUR
106,23 EUR
x 1,6084
=
170,86 EUR
124,98 EUR
x 1,6084
=
201,02 EUR
 Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 05/06/2009
houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale
mandataris laat toe dat de voorzitter van de gemeenteraad dubbel
presentiegeld ontvangt.

Raadslid Erwin Poppe die met betrekking tot de oprichting van minstens
één gemeenteraadscommissie die waakt over de samenhang van het beleid
gemeente/intergemeentelijke samenwerkingsverbanden/AGB wenst te
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weten wat de intentie is van de meerderheid inzake aantal commissies, de
datum van oprichting ervan en de samenstelling.
Voorzitter Kristof Vermeire die antwoordt dat het de bedoeling is om de
oprichting
van
de
commissie
rond
samenhang
beleid
gemeente/intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden/AGB
en
de
modaliteiten hiervan zo snel mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad.
De voorzitter wijst erop dat het tevens de bedoeling is om een commissie
op te richten rond de bouw van een nieuw zwembad en dat eventuele
andere commissies zullen afhangen van de noodzakelijkheid.
Burgemeester Steve Vandenberghe die de intentie uitdrukt om rond de
voor het beleid belangrijke thema’s een aantal commissies op te richten
bvb. rond mobiliteit en ruimtelijke ordening. Het is evenwel voorbarig om
nu reeds te bepalen hoeveel dergelijke commissies zullen worden opgericht.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, vastgesteld in zitting van
26/10/2009 wordt met directe ingang opgeheven.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
opnieuw vast. Het nieuw vastgesteld huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad maakt integrerend deel uit van deze beslissing.

Punt 23: beleidsondersteuning - Autonoom gemeentebedrijf. Benoeming van de leden van de
raad van bestuur

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Patrick Bolle, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en
Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikels 42 en 236 § 2 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



artikels 35 en 236 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 9/05/2005 houdende goedkeuring
oprichting, statuten en ondernemingsplan van een autonoom
gemeentebedrijf Bredene
statuten Autonoom Gemeentebedrijf Bredene



Feiten, context

en argumentatie





De gemeenteraad besliste in zitting van 09/05/2005 om een Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene (AGB) op te richten voor het beheer, de
rendabilisering en de valorisering van het gemeentelijk patrimonium
behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of
waarop ongeacht de rechtstechniek, hem door de gemeente een beheersof gebruiksrecht wordt toegekend. In de praktijk gaat dit voorlopig enkel
over het meeting-en eventcentrum Staf Versluys.
De gemeenteraad hechtte in zitting van 31/05/2010 zijn goedkeuring aan de
aanpassing van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Bredene aan
het Gemeentedecreet, de motiveringsnota en de beheersovereenkomst.
De huidige statuten bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit 12
bestuurders.
Na de wijzigingen die van kracht zijn vanaf 1/1/2013 bepaalt artikel 236 van
het Gemeentedecreet o.a.
 de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de
gemeenteraad
 het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft
van het aantal gemeenteraadsleden met een maximum van 12. Ten
hoogste 2/3 is van hetzelfde geslacht
 elke fractie kan minstens 1 lid van de raad van bestuur voordragen en
dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in
de raad van bestuur
 als de gewaarborgde vertegenwoordiging het onmogelijk zouden maken
voor de fracties vertegenwoordigd in het college van burgemeester en
schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur
voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de
groep van door de fracties voorgedragen bestuurders
 de raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen
 het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden
van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de gemeenteraad
worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad
wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In
dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de
nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan
 de bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen
van het autonoom gemeentebedrijf
 de bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien
van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de
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bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan
worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de
gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben
gekregen
 jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te
verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is
alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het autonoom
gemeentebedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste
opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering
van de beheersovereenkomst
 een bestuurder mag niet:
 1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over
aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij
persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot,
of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet
verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad
als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen,
ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze
bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke
samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk
Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;
 2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten,
behoudens in geval van een schenking aan het autonoom
gemeentebedrijf of de gemeente, of deel te nemen aan een
opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten,
verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom
gemeentebedrijf of de gemeente, behoudens in de gevallen waarbij
de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom
gemeentebedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten
gevolge daarvan een overeenkomst aangaat.;
 3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen
betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van het autonoom
gemeentebedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de
personen die in het kader van een associatie, groepering,
samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder
werken;
 4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam
zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het autonoom
gemeentebedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het
autonoom gemeentebedrijf aangaande beslissingen in verband met
de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dit
verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het
kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde
kantooradres met de bestuurder werken.
De leden van de raad van bestuur moeten niet noodzakelijk
gemeenteraadsleden zijn. Het is mogelijk om deskundigen, personeel of
externen in de raad van bestuur op te nemen.
De fractievoorzitters van de partijen hebben volgende kandidaten
voorgedragen :
 Namens de CD&V :
 Herman Van Poucke
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Tussenkomsten









 Sandra Degrande
 Liesbeth Metsu
 Namens de sp.a
 Eddy Gryson
 Willy Vanhooren
 Rudi Debeuckelaere
 Willy De Keyser
 Emily Baert
 Kimberley Rousselle
 Patrick Bolle
 Namens N-VA
 Kris Opdedrynck
 Erwin Poppe
 Namens Open VLD
 Louis Van Belleghem
Raadslid Erwin Poppe deelt naar aanleiding van de stemming over artikel 1
(wijze van verdeling mandaten) de raad mee zijn kandidatuur in te trekken.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
de leden van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene

Voorzitter Kristof Vermeire die de raad voorstelt om, vóór de geheime
stemming, de wijze van benoemen van de leden van de raad van bestuur
vast te stellen, i.c. 1 gewaarborgde vertegenwoordiger per fractie en bij
wijze van het systeem van volstrekte meerderheid voor de resterende 8 te
benoemen vertegenwoordigers.
Raadslid Erwin Poppe die de raad voorstelt om, overeenkomstig de
mogelijkheid die hiertoe wordt geboden door het gemeentedecreet, alle
gemeenteraadsleden op te nemen in de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf en de vergadering van deze raad van bestuur
te laten plaatsvinden na de gemeenteraad waardoor geen extra
presentiegelden dienen betaald. Dergelijke samenstelling biedt volgende
voordelen: 1° kostenbesparing i.c. besparing op presentiegelden ten bedrage
van 15.000 EUR. 2° efficiëntie/transparantie (info betreffende het AGB en
de steeds belangrijkere rol hiervan komt rechtstreeks terecht bij alle
raadsleden). Een reden om niet te kiezen voor deze formule is het
betrekken van deskundigen in de raad van bestuur, wat hier evenwel niet
het geval is.
In voorkomend geval dat de raad niet zou ingaan op dit voorstel, dringt
raadslid Poppe aan op een billijker en democratischer verdeling van de
mandaten binnen de raad van bestuur. Uit zijn berekening blijkt dat zijn
fractie met slechts 1 mandaat AGB voor 6 raadsleden in vergelijking met
bvb. CDV (3 raadsleden en 3 mandaten in AGB), Open VLD (1 raadslid en
1 mandaat in het AGB), zwaar ondervertegenwoordigd is. Het toewijzen
van een tweede mandaat aan de N-VA is, aldus het raadslid, vanuit
democratisch standpunt zeker verdedigbaar.
Raadslid Erwin Poppe die tevens opmerkt dat de leden van het
directiecomité van het AGB reeds staan vermeld op de website van de
gemeente, nog voordat de raad van bestuur is verkozen en deze raad van
bestuur op zijn beurt het directiecomité heeft verkozen.
Voorzitter Kristof Vermeire die antwoordt dat het hier informatie betreft
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Stemmen







Besluit

die te voorbarig is opgenomen op de website van het Autonoom
Gemeentebedrijf en niet van het gemeentebestuur.
Raadslid Erwin Poppe die naar aanleiding van de stemming over artikel 1
(wijze van verdeling mandaten binnen de raad van bestuur) de raad
mededeelt zijn kandidatuur in te trekken.

Met 19 stemmen voor en 6 tegen (Erwin Poppe, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel en Dirk Cattoir) voor
wat betreft de wijze van benoemen van de leden van de raad van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.
De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
de leden van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Herman Van Poucke krijgt 25 stemmen
 Sandra Degrande krijgt 25 stemmen
 Liesbeth Metsu krijgt 25 stemmen
 Eddy Gryson krijgt 25 stemmen
 Willy Vanhooren krijgt 25 stemmen
 Rudi Debeuckelaere krijgt 25 stemmen
 Willy De Keyser krijgt 25 stemmen
 Emily Baert krijgt 25 stemmen
 Kimberley Rousselle krijgt 25 stemmen
 Patrick Bolle krijgt 25 stemmen
 Kris Opdedrynck krijgt 25 stemmen
 Louis Van Belleghem krijgt 25 stemmen.

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de leden van de raad van bestuur te benoemen op
basis van 1 gewaarborgde vertegenwoordiger per fractie en bij wijze van het
systeem van volstrekte meerderheid voor de resterende 8 te benoemen
vertegenwoordigers.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de leden van de raad van bestuur van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene als volgt te benoemen :
 Herman Van Poucke
 Sandra Degrande
 Liesbeth Metsu
 Eddy Gryson
 Willy Vanhooren
 Rudi Debeuckelaere
 Willy De Keyser
 Emily Baert
 Kimberley Rousselle
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Patrick Bolle
Kris Opdedrynck
Louis Van Belleghem.

Punt 24: beleidsondersteuning - Autonoom gemeenbedrijf. Aanwijzing van de leden van het
college van commissarissen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, Alain
Lynneel, Patrick Bolle, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe,
Kris Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en
Louis Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond






artikels 35 en 310 van het Gemeentedecreet
artikel 263 quater van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen
artikel 9 van de wet d.d. 22/07/1953 betreffende de oprichting van een
Instituut van Bedrijfsrevisoren
artikels 22, eerste lid en 23 van het Koninklijk Besluit d.d. 10/01/1994
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren



Verwijzingsdocumenten





beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/05/2005 betreffende goedkeuring
oprichting, statuten en ondernemingsplan van een Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene
statuten Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/01/2013
houdende principiële toewijzing van de opdracht van diensten als
commissaris-bedrijfsrevisor van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
voor de periode 2013 t/m 2015 aan bvba Walter Hosten en het voorstel
om volgende personen aan te duiden als lid van het college van
commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene: Sandy
Dobbelaere, Dany Hollevoet en Walter Hosten
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Feiten, context

en argumentatie












De gemeenteraad besliste in zitting van 09/05/2005 om het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene op te richten voor het beheer, de rendabilisering
en de valorisering van het gemeentelijk patrimonium behorend tot het
openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop ongeacht de
rechtstechniek, hem door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht
wordt toegekend. In de praktijk gaat dit voorlopig enkel over het MEC Staf
Versluys.
Volgens artikel 263 quater van de Nieuwe Gemeentewet dient door de
gemeenteraad een college van commissarissen te worden verkozen om
toezicht te houden op de financiële toestand en de jaarrekeningen van het
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene . De samenstelling van dit college is
als volgt :
 3 leden waarvan 2 gemeenteraadsleden en 1 lid dat tevens lid is van het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren
 een lid van het college van commissarissen mag niet tevens lid zijn van
de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene
Volgens artikel 33 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene worden commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
Echter art. 243bis van het Gemeentedecreet dat vanaf 1/01/2014 in
werking treedt, bepaalt :
 § 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening
van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of
meer
commissarissen.
Die
commissarissen
zijn
erkende
bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn
onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun
ambt en hun bevoegdheid regelen.
Door de gemeenteraad werden in zitting van 26/10/2009 volgende
personen aangewezen om deel uit te maken van het college van
commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene :
 gemeenteraadsleden :
 Emily Baert
 Dany Hollevoet
 lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren :
 Walter Hosten
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14/01/2013 principieel
beslist rekening houdend met het verslag van de diensten nopens de
desbetreffende onderhandelingsprocedure, om de opdracht van diensten
als
commissaris-bedrijfsrevisor van het Autonoom Gemeentebedrijf
Bredene voor de periode 2013 t/m 2015 toe te wijzen aan bvba Walter
Hosten, Cleyemeereweg 7, 8432 Leffinge voor de som van 8.167,50 EUR
btw inclusief voor de hele duur van de opdracht (2.723 EUR btw
inclusief/jaar).
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14/01/2013 beslist om
volgende personen voor te stellen voor het college van commissarissen :
 gemeenteraadsleden (2013 : tot inwerkingtreding van art. 243bis van
het Gemeentedecreet)
 Sandy Dobbelaere
 Dany Hollevoet
 lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren : (tot 31/12/2015)
 bvba Walter Hosten
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Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
INKOMSTEN
Omschrijving
Doorfacturatie
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene

aan

Raming
8.167,50 EUR
2013 : 2.723 EUR
2014 : 2.723 EUR
2015 : 2.723 EUR

Budgetcode
Dienst
76210/161-48
GD
Andere ontvangsten en
terugvorderingen
Budgetwijziging 2013
Budget 2014
Budget 2015

UITGAVEN
Omschrijving
Doorfacturatie
Autonoom
Gemeentebedrijf
Bredene

Tussenkomsten








Raming (incl. btw) Budgetcode
+ Dienst
beschikbaar krediet
aan
8.167,50 EUR Erelonen
en GD
2013 : 2.723 EUR vergoedingen
voor
2014 : 2.723 EUR expertises
2015 : 2.723 EUR Budgetwijziging 2013
Budget 2014
Budget 2015

Raadslid Erwin Poppe die er de aandacht op vestigt dat deze aanwijzing
slechts voor één jaar geldt, dit ingevolge de wijziging van artikel 243bis van
het Gemeentedecreet. Een wijziging die vermoedelijk in voege treedt op
1/01/2014.
Gemeentesecretaris Yannick Wittevrongel die reageert door erop te wijzen
dat het tijdelijk karakter (1 jaar) vermeld staat in het dossier.
Raadslid Erwin Poppe die benadrukt hoe belangrijk de opdracht is van de
commissarissen, rekening houdend met de steeds belangrijk wordende
geldstromen binnen het AGB. De controle door de commissarissen kan,
aldus het raadslid, maar efficiënt gebeuren als de commissarissen kennis
hebben van boekhouding, lezen van jaarrekening en balansanalyse. De
kwaliteiten van bedrijfsrevisor Walter Hosten zijn genoegzaam gekend en
van raadslid Dobbelaere is het raadslid verteld dat zij een wiskundig brein
heeft. Van advocaten is het raadslid Poppe bekend dat zij over zeer goede
competenties beschikken maar minder op het vlak van cijfers. Het raadslid
stelt dat het misschien niet gebruikelijk is maar dat zijn fractie meer
informatie wenst over de theoretische competenties van de kandidaten
voor het opnemen van de taak van commissaris.
Raadslid Dany Hollevoet dat zich aansluit bij een eerdere opmerking van
raadslid Poppe dat persoonlijke aanvallen niet kunnen in de gemeenteraad,
maar dat dit hier nu wel zeer uitdrukkelijk gebeurt naar zijn persoon toe.
Raadslid Hollevoet vindt dit onbetamelijk temeer omdat raadslid Poppe
geen moeite heeft genomen om zich te vergewissen van zijn competenties.
Indien raadslid Poppe dit wel had gedaan, zou hij weten dat hij reeds jaren
de taak vervult van commissaris binnen het AGB en dat hij bovendien reeds
20 jaar beroepshalve curator is in verscheidene falingen en dat hiervoor
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Stemmen





Besluit

uitgebreide financiële opleidingen dienen gevolgd.
Voorzitter Kristof Vermeire die vanuit zijn ervaringen als lid van het
directiecomité van het AGB bevestigt dat raadslid Hollevoet en raadslid
Emily Baert zich de voorbije jaren zeer ernstig en plichtsbewust hebben
gekweten van hun opdracht als commissaris. Hij wordt hierin bijgetreden
door burgemeester Steve Vandenberghe die zeer uitdrukkelijk zijn
vertrouwen uitspreekt in de voorgestelde kandidaten en meer in het
bijzonder in raadslid Hollevoet.
Raadslid Erwin Poppe die meent dat zijn tussenkomst wordt overroepen en
dat het hem en zijn fractie er enkel om te doen was zich te vergewissen van
de competenties van de voorgestelde kandidaten.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
de leden van het college van commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene.
 25 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 25 briefjes in de stembus gevonden
De stemming geeft volgende uitslag :
 Sandy Dobbelaere krijgt 25 stemmen
 Dany Hollevoet krijgt 25 stemmen
 bvba Walter Hosten krijgt 25 stemmen.

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om de leden van het college van commissarissen van
het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene als volgt aan te wijzen :
 Sandy Dobbelaere, gemeenteraadslid (tot inwerkingtreding van art. 243bis
van het Gemeentedecreet)
 Dany Hollevoet, gemeenteraadslid (tot inwerkingtreding van art. 243bis van
het Gemeentedecreet)
 bvba Walter Hosten, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren,
p/a Cleyemeereweg 7, 8432 Leffinge (tot 31/12/2015).

Punt 25: cultuur - Toekennen van ereburgerschap aan André Opstaele

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
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Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid



artikel 57 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/12/2012
houdende voorstel tot toekennen ereburgerschap aan André Opstaele

Feiten, context

en argumentatie

Voorgesteld wordt om aan André Opstaele het ereburgerschap toe te
kennen. Dit ereburgerschap kan als volgt worden gemotiveerd :
- André Opstaele is gewezen voorzitter van het Arbeidshof te Gent, hij was
ook jeugdrechter en speelde een belangrijke rol in West-Vlaanderen op het
vlak van de ontwikkeling van de bijzondere jeugdzorg.
- Hij was één van de oprichters in 1963 van vzw Visserstehuis De Bolle, die
als doel had om enkele jeugdige vissers die zich in een moeilijke familiale
situatie bevonden een behoorlijk ‘thuis‘ aan te bieden.
Daarnaast is hij voorzitter van de Brugse vzw ‘Steunfonds van het licht voor
verlaten kinderen en sociaal kansarmen’, die elk jaar instaat voor de
organisatie van het Feest van het Licht en die als doel heeft mee te bouwen
aan een sociaal rechtvaardige en welzijnsgerichte samenleving.
André Opstaele stond aan de wieg van de vzw De Korre te Brugge, het
mannenopvangtehuis De Brugge in de Gentstraat, zorgde mee voor de
algemene ontwikkeling van justitie- en welzijnswerk te Brugge en werkte bij
verschillende verenigingen die later gekoepeld werden onder het CAW.
André Opstaele zetelt daarnaast ook in verschillende vzw’s die zich situeren
in de welzijnssector.
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om het
ereburgerschap toe te kennen.








Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad kent aan André Opstaele de titel van ereburger toe.

Punt 26: financiële dienst - OCMW. Kenisneming van het goedkeuringsbesluit van de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2011 van het
OCMW Bredene
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




OCMW-decreet
Ministerieel Besluit d.d. 20/06/2004 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie
van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Verwijzingsdocumenten



kennisneming door de gemeenteraad in zitting d.d. 30/07/2012 van de
jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag 2011 van het OCMW in
toepassing van de nieuwe OCMW boekhouding
brief d.d. 14/12/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende de jaarrekening 2011 van het OCMW



Feiten, context

en argumentatie


Neemt kennis

De gemeenteraad heeft op 30/07/2012 kennis genomen van de jaarrekening,
de toelichting en jaarverslag 2011 van het OCMW. Er werden door de
gemeenteraad
geen
opmerkingen
geformuleerd
aan
de
provinciegouverneur.
De jaarrekening werd ter goedkeuring voorgelegd aan het ambt van de
provinciegouverneur. Er werden geen opmerkingen en aanbevelingen
gemaakt door de gouverneur.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2011
van het OCMW Bredene.

Punt 27: financiële dienst - Financiën. Kennisneming van de niet-goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van 20/12/2012 houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan
de politiezone en beslissing tot het instellen van beroep tegen deze beslissing
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Ministeriële Omzendbrief PLP 29 d.d. 07/01/2003 betreffende de begroting
van de politiezone – gemeentelijke dotatie aan de politiezone
Ministeriële Omzendbrief PLP 49 d.d. 27/11/2012 betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2013 ten
behoeve van de politiezones
Omzendbrief BB 2011/03 d.d. 15/07/2011 van de Vlaamse Minister van
Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale en
Provinciale Besturen - Financiën en Personeel houdende de instructies voor
het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest




Verwijzingsdocumenten






Feiten, context

en argumentatie


beslissing van de politieraad d.d. 13/11/2012 houdende vaststelling van de
politiebegroting 2013 van de politiezone Bredene-De Haan
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende vaststelling van
de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bredene-De Haan voor het
begrotingsjaar 2013
besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
14/01/2013 houdende de niet-goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit
houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone
beslissing van de politieraad van de politiezone Bredene – De Haan d.d.
26/01/2013 houdende het indienen van een beroep tegen het besluit van de
gouverneur d.d. 20/12/2012 houdende de niet-goedkeuring van het
politieraadsbesluit d.d. 13/11/2012 inzake de politiebegroting 2013

De gemeenteraad heeft op 20/12/2012 de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone Bredene-De Haan vastgesteld voor het begrotingsjaar 2013.
In de politiebegroting 2013 werd een bedrag opgenomen van 2.744.750,00
EUR als gemeentelijke dotatie van de gemeente Bredene aan de politiezone.
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Voor de gemeentelijke dotatie van de gemeente De Haan aan de
politiezone werd een bedrag in de politiebegroting opgenomen van
3.613.250,00 EUR. De gemeenteraad van De Haan verklaart zich niet
akkoord met het door de politiezone voorgestelde bedrag en keurt een
bedrag van 3.508.008,00 EUR goed.
De gemeenteraad van De Haan motiveert haar beslissing als volgt:
 In de politieraad van 13/11/2012 hebben 7 van de 8 politieraadsleden
van de gemeente De Haan de voorgestelde politiebegroting niet
goedgekeurd om volgende redenen :
1. In het voorgelegde ontwerp zijn zowel gewone als buitengewone
uitgaven opgenomen die in tijden van financiële onzekerheid niet
zomaar kunnen worden aanvaard.
2. Sedert de vaststelling van de verdeelsleutel van de politiedotatie,
43,17% voor Bredene en 56,83% voor De Haan zijn beide
gemeenten totaal verschillend geëvolueerd, zodat deze
verdeelsleutel niet langer aanvaardbaar is.
1. In zitting van 28/06/2012 heeft de gemeenteraad van De Haan de
opdracht gegeven aan het politiecollege om in overleg te komen met
het gemeentebestuur van Bredene betreffende de aanpassing van de
verdeelsleutel
2. De gebruikte chronologie voor het nemen van jaarlijkse beslissingen is
niet correct. Er dient eerst tussen de gemeenten van de zone en de
politiezone een consensus te worden bereikt over de omvang van de
dotatie aan de politiezone, vervolgens dient de dotatie aan de zone te
worden gestemd in de gemeenteraden en pas daarna dient er in de
politieraad te worden gestemd over de politiebegroting.
Het is de taak van de gouverneur erop toe te zien dat de toelagen vermeld
in de gemeenteraadsbesluiten van de gemeenten van de zone, de toelagen
ingeschreven in de uitgaven van de respectievelijke gemeentebegrotingen en
de toelagen ingeschreven in de ontvangsten van de politiebegroting dienen
overeen te stemmen, dit is niet het geval voor de politiezone Bredene-De
Haan, meer bepaald voor de gemeentelijke toelage van de gemeente De
Haan.
De Minister van Binnenlandse Zaken stelt uitdrukkelijk dat de respectieve
bijdrage van de gemeenten van een meergemeentenzone in de globale
gemeentelijke dotatie in onderling overleg en bij algemeen akkoord wordt
bepaald.
Volgens het besluit van de gouverneur wordt er aangedrongen op het
houden van overleg inzake de gemeentelijke dotaties aan de politiezone met
het oog op het bekomen van een consensus.
Tegen deze beslissing van de gouverneur kan de gemeenteraad binnen een
termijn van veertig dagen beroep instellen bij de Minister van Binnenlandse
Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Waterloolaan 76
te 1000 Brussel.
In de ministeriële omzendbrief PLP 29 van 07/01/2003 betreffende de
begroting van de politiezone – gemeentelijke dotaties aan de politiezone, BS
21/01/2003 en de ministeriële omzendbrief PLP 49 van 27/11/2012
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting
2013 ten behoeve van de politiezone, BS 6/12/2012, wordt gestipuleerd dat
de respectieve bijdragen van de gemeenten van een meergemeentezone in
onderling overleg en bij algemeen akkoord/eenduidige beslissing dient
genomen. De omzendbrief PLP 49 stelt bovendien dat pas in tweede
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instantie en bij het ontbreken van een consensus het percentage op grond
van volgende elementen zal bepaald :
1. De politionele norm bepaald overeenkomstig de bijlage bij het KB van
16/11/2001
2. Het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner van de gemeente van
1999
3. Het gemiddeld kadastraal inkomen in de schoot van de gemeente van
1999.
Deze elementen zijn ook gekend als de 60/20/20-regel die werd vastgelegd
in het KB van 07/04/2005 houdende de nadere regels inzake de berekening
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentezone. De voorbije jaren werd de dotatie van Bredene en De
Haan telkens in consensus vastgesteld op basis van deze 60/20/20-regel.
De gemeenteraad van De Haan heeft in zitting van 22/11/2012 beslist om
zich niet akkoord te verklaren met het door de politiezone en de op de
60/20/20-regel gebaseerde dotatie van 3.613.250 EUR en slechts 3.508.008
EUR in te schrijven als gemeentelijke dotatie. Tengevolge hiervan werd de
beslissing van de politiezone houdende vaststelling van de politiebegroting
2013 evenals de beslissingen van de gemeenteraden van Bredene en De
Haan houdende de vaststelling van de dotatie niet goedgekeurd door de
gouverneur. De gouverneur stelt in zijn beslissing o.m. dat uit de beslissing
van de gemeenteraad van De Haan en het dossier van de politiebegroting
blijkt dat er geen enkel vorm van overleg is geweest.
In zijn beslissing van 26/01/2013 houdende het indienen van beroep tegen
het besluit van 20/12/2012 van de gouverneur betreffende de nietgoedkeuring van het politieraadsbesluit van 13/11/2012, stelt de politieraad
– dit met volgende motivatie – dat er wel degelijk overleg is gepleegd :
“In het besluit van de gouverneur staat dat er geen enkel overleg heeft
plaatsgevonden tussen de verschillende gemeenten van de politiezone betreffende
de respectieve bijdrage.
Na kennisneming van de ontwerpbegroting door het politiecollege wordt er elk
jaar een schrijven aan beide gemeenten gericht waarin het bedrag van de dotatie
wordt vermeld alsook een kopie van de ontwerpbegroting wordt gevoegd. Op basis
hiervan werd de korpschef eerder sporadisch door de gemeentebesturen
uitgenodigd voor toelichting. Op 28/10/2012 heeft er echter een overleg
plaatsgevonden te Bredene met de schepen van financiën, de financieel
verantwoordelijke en de gemeentesecretaris enerzijds en anderzijds de bijzondere
rekenplichtige, de secretaris van het politiecollege en de korpschef. Dit gebeurde
op vraag van de schepen van financiën van Bredene. Vervolgens heeft de
korpschef zelf een aanbod tot het verstrekken van uitleg gedaan aan de schepen
van financiën en toekomstig burgemeester van De Haan. Dit overleg vond plaats
op 7/11/2012 tussen enerzijds de schepen van financiën en de ontvanger en
anderzijds de bijzondere rekenplichtige, de secretaris van het politiecollege en de
korpschef.”
Inmiddels vond op 22/01/2013 een overleg plaats tussen de
gemeentebesturen Bredene en De Haan, dit overeenkomstig PLP 29 en 49.
In de hypothese dat er wel degelijk overleg heeft plaatsgevonden zoals
voorgeschreven in de omzendbrieven PLP 29 en 49 is hieruit gebleken dat
er geen consensus is inzake de respectieve bijdragen van de gemeente
Bredene en De Haan. Indien, niettegenstaande de inspanningen van de
politiezone om dergelijk overleg te organiseren, er wordt van uitgegaan dat
er geen overleg is geweest, blijkt hieruit eveneens dat er geen consensus
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werd bereikt.
Omzendbrief PLP 29 stelt duidelijk dat indien geen consensus wordt bereikt
over de gemeentelijke dotatie, deze dotatie in een meergemeentezone
wordt vastgesteld volgens de 60/20/20-regel (KB 7/04/2005).
De
gemeenteraad van Bredene heeft zijn dotatie aan de politiezone vastgesteld
volgens deze 60/20/20-regel en bijgevolg een regelmatige beslissing
genomen (m.a.w. het recht is hier niet geschonden). Om deze reden wordt
voorgesteld dat de gemeenteraad beroep zou aantekenen tegen deze
beslissing van de gouverneur van 14/01/2013 houdende de niet-goedkeuring
van de beslissing van de gemeenteraad van 20/12/2012 houdende de
vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone voor het
begrotingsjaar 2013.

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van de niet-goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van 20/12/2012 houdende vaststelling van de
gemeentelijke dotatie aan de politiezone met de mogelijkheid tot instellen van
beroep tegen deze beslissing

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om beroep in te stellen tegen de beslissing van de
gouverneur omtrent de niet goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van
20/12/2012 houdende vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de
politiezone.

Punt 28: sociale dienst - Algemeen. Opheffen en opnieuw vaststellen van het reglement
inzake toekenning van een vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige
zieken

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Verwijzingsdocumenten





Feiten, context

en argumentatie



beslissing van de gemeenteraad d.d. 2/12/1987 houdende vaststelling van het
reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke financiële
tegemoetkoming voor vakantie aan personen met een handicap en
langdurige zieken
beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/01/2006 houdende opheffing en her
vaststelling van het reglement betreffende de toekenning van een
gemeentelijke financiële tegemoetkoming voor vakantie aan personen met
een handicap en langdurige zieken

In het budgetvoorstel 2013 is een krediet, bestemd voor de toekenning van
een vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken,
voorzien van 2000 EUR. Er wordt voorgesteld om deze vakantietoelage die
momenteel 50 EUR/jaar en per persoon bedraagt te verhogen tot 75 EUR.
Hiertoe dient het reglement inzake de toekenning van een vakantietoelage
aan personen met een handicap en langdurige zieken opnieuw te worden
vastgesteld door de gemeenteraad.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 30/01/2006 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement betreffende toekenning van een
vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige ziekten wordt
opgeheven.
Artikel 2
Het reglement betreffende de toekenning van een vakantietoelage aan personen
met een handicap en langdurige ziekten wordt als volgt opnieuw vastgesteld.
Artikel 1
Er wordt jaarlijks een toelage toegekend aan de personen met een handicap
en/of langdurige zieken als tussenkomst in de kosten van een vakantie in binnenof buitenland. Deze vakantie moet worden georganiseerd door een sociale
vereniging of erkend ziekenfonds. Vervoer en/of verblijf moet aangepast zijn
aan de noden van de personen met een handicap en/of langdurige zieken. De
vakantie (verblijf + reisdagen) moet minstens 5 dagen duren.
Artikel 2
Het bedrag van de jaarlijkse toelage wordt vastgesteld op 75 EUR. De toelage
wordt evenwel beperkt tot het bedrag dat de aanvrager heeft moeten betalen
aan de inrichter als tussenkomst in het vakantieverblijf.
Artikel 3
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Per kalenderjaar kan slechts eenmaal aan dezelfde begunstigde een
vakantietoelage worden toegekend.
Artikel 4 – toekenningsvoorwaarden
Komen in aanmerking voor deze toelage :
De personen die op het ogenblik van de aanvang van de vakantie zijn
ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente en die :
- op de datum van de aanvang van de vakantie minstens één jaar
arbeidsongeschikt zijn. Voor de vaststelling van deze arbeidsongeschiktheid
geldt de wetgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering
- op de datum van de aanvang van de vakantie voor minstens 66% getroffen
zijn door een ontoereikendheid of vermindering van de lichamelijke en/of
geestelijke ongeschiktheid. Voor de vaststelling van dit percentage geldt de
reglementering inzake tegemoetkomingen en/of voordelen aan personen
met een handicap, de verhoogde kinderbijslag of de wetgeving op
arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Artikel 5
Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, dit ten laatste op 31 december van
het betrokken kalenderjaar. Bij de aanvraag dienen alle bewijsstukken gevoegd
waaruit moet blijken dat de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden tot het
bekomen van de toelage.
Artikel 6
De uitbetaling zal gebeuren binnen de perken van de daartoe jaarlijks voorzien
en goedgekeurde budgetten. Het college van burgemeester en schepenen stelt
het aanvraagformulier vast.

Punt 29: technische dienst - Overheidsopdrachten. Opdracht van levering en bijkomend
plaatsing van parkeerautomaten (2e fase). Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming
en de wijze van gunnen

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14/11/2011
houdende toewijzing van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing
van een parkeerautomaat Cale MPC 104 aan nv Krautli, Industrialaan 15,
1702 Dilbeek voor de prijs van 4.997,30 EUR (incl. btw)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/02/2012 houdende vaststelling van
de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 5
parkeerautomaten (1e fase)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21/03/2012
houdende toewijzing aan nv Krautli, Industrialaan 15, 1702 Dilbeek van de
opdracht van levering en bijkomend plaatsing van 5 parkeerautomaten (Cale
MPC 104) voor de prijs van 24.986,50 EUR (incl. btw)
plan locatie reeds vernieuwde (2012) en te vervangen parkeerautomaten
(2013)







Feiten, context

en argumentatie






In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het vernieuwen van een 2e fase parkeerautomaten.
Tijdens het zomerseizoen (vanaf Pasen tot eind september) worden op
diverse locaties in de toeristische zone van de gemeente parkeerautomaten
geplaatst (22 stuks). Deze automaten zijn verouderd en door het veelvuldig
gebruik, regelmatig defect. Met kredieten van het investeringsbudget 2011
en 2012 heeft ons bestuur 6 verouderde toestellen op de parkings Markt en
Duinen vervangen door een nieuw model (type CALE MPC 104). De
technische dienst stelt voor om systematisch de oude toestellen te
vervangen door nieuwe. Gelet op de uniformiteit is het aangewezen
hetzelfde type parkeerautomaten aan te kopen.
Voorwaarden
 aangepast programma
 werkt met munten
 voorbereid voor de verwerking met centraal beheer via GPRS
 geïntegreerd zonnepaneel
 buffer batterij
 detectie van ticket strop
 plaatsing in indienststelling
Vermoedelijke hoeveelheid: 5 stuks
 Voorstel te vervangen parkeerautomaten
 toestel nr. 1: parking Duinen t.h.v. Leonidas – zijde Kapelstraat
 toestel nr. 4: parking Markt t.h.v. inrit Rozenlaan
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Financiële
gevolgen

toestel nr. 5: parking Markt t.h.v. de handelszaak Zandkorrel
toestel nr. 16: parking Staf Versluys II t.h.v. camping Jagershof –
zijde K. Astridlaan
 toestel nr. 19: parking Staf Versluys I t.h.v. camping Duinezwin –
zijde Kapelstraat
Kostprijsraming: 25.000 EUR (incl. btw)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
2e fase vervangen
25.000 EUR 424/744-51/13/13
parkeerautomaten
AP-code 17.1.19
25.000 EUR

Tussenkomsten







Dienst
BD

Raadslid Liesbeth Metsu die wijst op de voorwaarde inzake mogelijkheid
voor de verwerking met centraal beheer, via GPRS. Het raadslid wenst te
weten of dit in de toekomst mogelijkheden biedt inzake SMS-parkeren.
Schepen Jacques Deroo die in zijn antwoord stelt dat SMS-parkeren binnen
afzienbare tijd, door de evolutie o.m. op vlak van GPRS, achterhaald zal zijn
en dat het instappen in dit SMS-parkeren een dure aangelegenheid is.
Bijgevolg zal door het college de nieuwe technologieën op dit vlak worden
afgewacht.
Raadslid Louis Van Belleghem die vraagt de mogelijkheid te onderzoeken
om een systeem uit te werken dat klantvriendelijker is voor de eigen
inwoners, bvb. kaart voor een volledig jaar.
Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het nu reeds mogelijk is om een
seizoenskaart aan te kopen maar die vooral er de aandacht op vestigt op
het feit dat het de bedoeling is van het college om de huidige regeling van
betalend parkeren te evalueren en bij te sturen i.f.v. gebruiksgemak en
transparantie, waarbij er evenwel dient op gelet dat ook de inkomsten uit
dit betalend parkeren dienen gegarandeerd.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (25.000 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering en
bijkomend plaatsing van parkeerautomaten (2e fase).


Voorwaarden
 aangepast programma
 werkt met munten
 voorbereid voor de verwerking met centraal beheer via GPRS
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 geïntegreerd zonnepaneel
 buffer batterij
 detectie van ticket strop
 mogelijkheid tot betalen met betaalkaarten
 plaatsing en indienststelling
Vermoedelijke hoeveelheid: 5 stuks

Punt 30: technische dienst - Openbare werken. Uitvoering van wegenis- en rioleringswerken
camping Duinzicht. Vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp, leiding van de werken + veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking en wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
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






beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/01/1960 nopens het leggen van een
riool doorheen het eigendom van Engelbert Seys, gelegen Rozenlaan 23
(kosteloos gebruiksrecht)
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 13/04/1960 houdende
goedkeuring van voornoemd besluit
B.P.A. nr. 9 “Bredene-Duinen”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
24/12/1998
ontwerp bestek van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van wegenis- en rioleringswerken op camping Duinzicht (circa 600 lm),
leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
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Feiten, context

en argumentatie










Financiële
gevolgen

Ons bestuur heeft in 1960 toelating gekregen van Engelbert Seys,
landbouwer, toenmalig eigenaar van gronden, gelegen tussen Rozenlaan en
Duinenzwin (vroegere Anckaertzwin), om doorheen dit gebied, voor eigen
rekening, een riool aan te leggen. Immers, een deel van de wijk BredeneDuinen en talrijke kampeerterreinen in de onmiddellijke omgeving waren
nog niet aangesloten op de riolering.
Thans meldt Erwin Decoster, kleinzoon van de oorspronkelijke eigenaar en
exploitant van camping Duinzicht, gelegen op de desbetreffende grond, dat
de rioolcollector zich, niettegenstaande het uitvoeren van een aantal
herstellingswerken in zijn opdracht, in een zeer slechte toestand bevindt,
dusdanig dat een aantal verblijven van het terrein dienden verwijderd
(derving van winst).
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze riool, circa 600 lm, de afwatering van
diverse campings verzekert (Astrid, Bien Venue, Park Metsu en Duinzicht),
wat in de toekomst zo zal blijven.
In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 150.000 EUR ingeschreven
voor het financieren van enerzijds de opdracht van diensten tot opmaak van
een ontwerp van wegenis- en rioleringswerken in deze zone, leiding,
toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en anderzijds
de opdracht van werken.
Het ontwerp bestek van deze studieopdracht voorziet 3 gunningscriteria,
meer bepaald:
- Prijs (opgave van een korting op de vaste barema’s, vastgesteld door de
KVIV – barema I-klasse 1-januari 2004) – 50 punten
- Voorgestelde methodologie en wijze van aanpak in functie van de
voorliggende opdrachtomschrijving – 25 punten
- Concrete prestaties en acties, die de dienstverlener zal ondernemen
om te komen tot het in het bestek aangegeven product en het door de
dienstverlener voorgestelde procesverloop – 25 punten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot het vaststellen van de
voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van wegenis- en rioleringswerken op camping Duinzicht, leiding, toezicht en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking + kostprijsraming (15.000
EUR, btw inclusief), alsook de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure).

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Ontwerp wegenis- en
15.000 EUR 421 13/13 731-60
rioleringswerken
A.P.-code 12.2.06
camping Duinzicht
150.000 EUR

Stemmen

Dienst
BD

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden van de opdracht van diensten tot
opmaak van een ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken op camping
Duinzicht, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
+ kostprijsraming (15.000 EUR, btw inclusief).
Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt vast de wijze van gunnen van deze opdracht van
diensten, meer bepaald bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij
de aanvang van de procedure.

Punt 31: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Saneren openbare verlichting in de Wulpen, Reigers- en Snippenstraat en Torenvalkenerf (corrosie). Vaststelling van het plan, de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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, inzonderheid art. 17 § 2 1° f - technische specificiteit

Verwijzingsdocumenten



dossier en plan van Imewo, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge voor het
renoveren van de openbare verlichting Wulpen-, Reigers- en Snippenstraat
en Torenvalkenerf wegens corrosie
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Feiten, context

en argumentatie




Financiële
gevolgen

In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 40.000 EUR ingeschreven
voor het saneren van de openbare verlichting langs de Wulpen-, Reigers- en
Snippenstraat en Torenvalkenerf.
Imewo, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge bezorgde ons bestuur een
voorstel voor het saneren van de openbare verlichting langs de Wulpen(10 stuks), Reigers- (8 stuks) en Snippenstraat (4 stuks) en Torenvalkenerf
(9 stuks) wegens corrosie.
Kostprijsraming en financieringswijze
 Werken ten laste van Imewo
 Leveren en plaatsen van 31 aansluitkastjes
 Kostprijsraming 3.000,02 EUR (incl. btw)
 Werken ten laste van Gemeente Bredene
 Leveren en plaatsen van 31 OV-palen (LPH = 4m, windzone 1, RAL
7038 met armatuur K-lux dubbele coating en lamp NaHD-70W)
 Wegname van 31 palen en armaturen
 Forfaitaire
aansluitingskosten
op
ondergronds
openbaar
verlichtingsnet (31 aftakkingen op de hoofdkabels)
 Recupelbijdrage voor 31 armaturen en 31 lampen
 Kostprijsraming: 39.221,01 EUR (incl. btw)

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Saneren OV in de
39.221,01 EUR 426/732-54/13/13
Wulpen-,
Reigers-,
AP-code 13.1.30
Snippestraat
en
40.000 EUR
Torenvalkenerf

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de plannen, voorwaarden, kostprijsraming
(39.221,01 EUR - incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure – art. 17 § 2 1° f –
technische specificiteit) van de opdracht van werken voor het saneren van 31
openbare verlichtingspunten (corrosie) in de Wulpen-, Reigers- en
Snippenstraat en Torenvalkenerf. Het plan maakt integrerend deel uit van dit
besluit.

Punt 32: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Emily Baert
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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. 28/01/2013

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Emily Baert
en argumentatie  Raadslid Emily Baert die enerzijds de inspanningen looft van de
gemeentelijke diensten inzake sneeuw- en ijsbestrijding, maar anderzijds
ook kritisch wenst te zijn en een evaluatie wenst te maken van het
winterplan. Vandaar volgende vier vragen:
1. Werden gebreken vastgesteld in het strooiplan en is een uitbreiding
ervan voorzien?
2. Bestaat de mogelijkheid om ook de wegen zonder aanliggende of
afzonderlijke fietspaden veilig te maken voor fietsers? Nu moest
worden vastgesteld dat de zone bestemd voor de fietsers op wegen
zonder afzonderlijke fietspaden vol lagen met sneeuw.
3. Is er nog voldoende strooizout in voorraad?
4. Kan de informatie over sneeuw- en ijsbestrijding en de strooiroute die
terug te vinden is op de website, ook worden opgenomen in het
gemeentelijk informatieblad?
Antwoord burgemeester Steve Vandenberghe
 De gemeentelijke technische dienst was de voorbije dagen volop in de weer
was om de wegen, voet- en fietspaden zo goed mogelijk sneeuwvrij te
krijgen. De hevige sneeuwval die zorgde voor een sneeuwtapijt van zowat
10 cm heeft het de sneeuwbestrijders en –ruimers echter niet makkelijk
gemaakt. De omstandigheden waren extreem en dan moeten de
prioriteiten worden bepaald aan de hand van het belang van de weg.
Verbindingswegen (die zeer vaak worden gebruikt) zijn dan belangrijker dan
secundaire wegen in de wijken. Alleen al voor het vrijmaken van de
verbindingswegen diende heel wat materieel en personeel ingezet. Op een
bepaald ogenblik waren er tegelijkertijd vijf voertuigen en 15
personeelsleden ingezet om ’s nachts (de nacht van 21 op 22/1) zoveel
mogelijk de sneeuw en het ijs te bestrijden. De gemeentelijke diensten
mochten de voorbije dagen heel wat felicitaties ontvangen voor het vele en
harde werk. Felicitaties waarbij de burgemeester zich graag aansluit.
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Anderzijds en toegegeven kreeg het bestuur ook minder positieve
opmerkingen van inwoners die meenden dat ook hun straat die geen
verbindingsweg is, diende sneeuwvrij gemaakt. Om praktische redenen (tijd
en vooral het gegeven dat strooizout slechts impact heeft bij voldoende
intensief verkeer) is dit evenwel niet mogelijk. Via persoonlijke antwoorden
en berichten op de website werden de betrokken inwoners om begrip
gevraagd.
Sedert enige tijd wordt er bij winterse neerslag ook extra aandacht gegeven
aan de fietspaden langs de invalswegen. Hiervoor zet de gemeente extra
materieel en ploegen in. Maar het is niet de bedoeling om alle wegen en
fietspaden te strooien. In woonwijken bijvoorbeeld, waar er weinig verkeer
is en veel jonge gezinnen wonen, is er voornamelijk bestemmingsverkeer en
weinig doorgaand verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact er dan ook
eerder beperkt. Bij gladheidsbestrijding probeert het bestuur er wel voor te
zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning
een bestrooide weg vinden . Uitgangspunt bij de opmaak van ons strooiplan
was zoveel mogelijk de veiligheid te waarborgen met het oog op het
algemeen belang.
Uiteraard werd ook geleerd uit de periode met voor onze contreien
extreme weersomstandigheden. Een evaluatie met alle betrokken actoren
volgt nog maar inmiddels werden reeds volgende conclusies getrokken :
- Uitbreiding van de huidige strooiroute (verbindingswegen, voetpaden,
schoolomgeving) met o.m. volgende straten : Derbylaan, P.
Breugelstraat, Aalscholverstraat
- Opmaak van een strooirouteplan prioriteit 2 en 3 uit te voeren tijdens
de reguliere werkuren met het voorhanden zijnde materiaal. Het
betreft straten met eveneens weliswaar beperkte verbindingsfunctie of
waarvan is gebleken dat ze door de ligging extreme gladheid vertonen
- Opmaak inventaris van de voetpaden die palen aan openbaar domein
(eigen domein en openbaar domein van derden bvb. watertoren)
- Sneeuw/ijsvrij maken van de omgeving van de bushaltes maar ook van
de voetpaden die hiertoe leiden
- Sneeuw/ijsvrij maken van de toegangswegen naar het strand (bvb.
Twins) en van de belangrijkste parkings
- Tijdiger sensibiliseren van inwoners die voetpad voor hun woning niet
vrij maken, met bijzondere aandacht voor precaire zones (i.c. voetpaden
in de aanlooproute naar de scholen). Desgevallend repressief optreden
d.m.v. GAS.
- Aankoop bijkomend materieel (zoutstrooier/kleine tractor)
- Experimenteren met andere methodes (gebruik van pekel,…)
- Nagaan welke de mogelijkheden zijn om bepaalde zones die nu niet
ijsvrij konden worden gemaakt de volgende keer wel veilig te kunnen
maken (bvb. kasseizone in Dorpstraat)
- Alle fietspaden in strooiroute opnemen
Voornaamste conclusie is dat heel wat werd bijgeleerd uit deze al bij al
extreme weersomstandigheden en dat op basis van deze ervaringen de
inspanningen op het vlak van sneeuw- en ijsbestrijding zullen worden
geoptimaliseerd.
De voorraad strooizout is voldoende om ook eventuele nieuwe
winterprikken het hoofd te kunnen bieden. De secretaris wordt opdracht
gegeven om de nodige info over strooiroutes en de inspanningen van het
gemeentebestuur en de noodzakelijke inspanningen van de inwoners zelf op
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te nemen in het gemeentelijk informatieblad.

Punt 33: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Willy Dekeyser

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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. 28/01/2013

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Willy Dekeyser
en argumentatie Raadslid Willy Dekeyser wenst de stand van zaken te kennen van de
ontwikkeling van het mobiliteitplan, het participatieproject dat hieraan wordt
gekoppeld en wenst tevens te vernemen of er hiervoor nog vergaderingen zijn
gepland.
Antwoord burgemeester Steve Vandenberghe
Verkeer en mobiliteit is een actueel en moeilijk thema, zo blijkt ook weer
vandaag tijdens deze zitting. Iedereen streeft zijn eigen belang na, wat menselijk
is, maar het bestuur dient hier het algemeen belang voor ogen te houden. De
burgemeester schetst de 3 fasen van de hernieuwing van het mobiliteitsplan:
 Verkenningsnota die reeds is opgemaakt en goedgekeurd door de
provinciale auditcommissie
 Uitwerkingsfase waarvoor ook een participatieproject is uitgestippeld. In
het kader van dit participatieproject wordt het mobiliteitsplan besproken in
de verschillende adviesorganen, maar wordt ook gebruikt gemaakt van
hoorzittingen en de social media.
 Beleidsplan dat voorlopig moet worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Na een openbaar onderzoek kan dit plan dan voor definitieve vaststelling
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bedoeling is om deze procedure volledig af te ronden vóór eind 2013. De
gemeenteraad maar ook de inwoners worden betrokken bij dit proces. Het
geven van hun inspraak moet gebeuren zonder het algemeen belang uit het oog
te verliezen. Deze inspraak met inherent hieraan de private belangen waarvoor
aandacht wordt gevraagd, kan hier een valkuil zijn.
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Punt 34: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Erwin Poppe, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris
Opdedrynck, Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis
Van Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

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. 28/01/2013

Feiten, context
Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem
en argumentatie  Raadslid Louis Van Belleghem die van meerdere inwoners (zelfstandigen en
anderen) opmerkingen heeft gekregen over de kerstverlichting. De
opmerkingen betreffen het feit dat er wel heel wat kerstverlichting is, maar
dat vorm en structuur hier ontbreken. Conclusie is dat met het beschikbaar
materiaal een mooier en beter resultaat zou kunnen worden bereikt.
Vandaar dat gevraagd wordt om een inventaris te maken van de
beschikbare kerstversiering en –verlichting. De vraag wordt nu reeds
gesteld om het bestuur in staat te stellen tijdig de nodige voorbereidingen
te treffen voor de volgende eindejaarsperiode.
 Raadslid Alain Lyneel merkt op dat hij dan weer andere meningen heeft
gehoord over de kerstverlichting. De reacties die bij hem zijn
terechtgekomen waren vooral positief.
 Raadslid Dany Hollevoet die zijn collega raadslid Van Belleghem voorstelt
om terzake een concreet voorstel over te maken aan het college.
 Raadslid Louis Van Belleghem die antwoordt dat het vooral belangrijk is een
inventaris op te maken van de kerstversiering en –verlichting waarover het
gemeentebestuur beschikt.
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