VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 22/04/2013

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/03/2013

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 25/03/2013 worden goedgekeurd.

Punt 2: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV op 26/06/2013. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers goedkeuring verlenging

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,
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Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



schrijven van IKWV d.d. 28/03/2013 betreffende de algemene vergadering
der aandeelhouders op 26/06/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/10/1981 houdende de toetreding als
mede-oprichtend vennoot bij IKWV
statuten IKWV
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08/04/2013
betreffende de voordracht van Patrick Bolle en Sandy Dobbelaere als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van IKWV op 26/06/2013





Feiten, context

en argumentatie



Op woensdag 26/06/2013 vindt de algemene vergadering der
aandeelhouders van IKWV plaats met volgende agendapunten :
- Benoeming van de heer Pannecoucke als bestuurder voor stad
Oostende. Geheime stemming
- Goedkeuren werkingsverslag 2012
- Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op
31/12/2012
- Bestemming resultaat
- Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en
accountant
- Verlenging mandaat commissaris-revisor BDO
- Verlenging van de vereniging voor de duur van 18 jaar
- Rondvraag.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Patrick Bolle: effectief vertegenwoordiger
- Sandy Dobbelaere: plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Met algemene stemmen wat betreft de verlenging van IKWV voor de duur van
18 jaar.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene, Noord–
Edestraat 108, aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op woensdag
26/06/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van IKWV.
Artikel 3
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van IKWV voor de
duur van 18 jaar.

Punt 3: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking.
Buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van IVOO op 25/06/2013. Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers - statutenwijziging

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, 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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Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/06/1973 houdende de beslissing tot
deelname aan de oprichting van IVOO
statuten IVOO
aangetekend schrijven van IVOO d.d. 19/03/2013 betreffende de
buitengewone algemene vergadering op 25/06/2013
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2013
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Kimberley Rousselle als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IVOO op
25/06/2013





Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

Met een schrijven d.d. 19/03/2013 nodigt IVOO ons bestuur uit tot de
buitengewone algemene vergadering van deze intercommunale op dinsdag
25/06/2013.
Agenda
- Voorstel tot verlenging bestaansduur IVOO - goedkeuring
- Statutenwijziging - goedkeuring
- Gecoördineerde statuten - goedkeuring.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke buitengewone algemene
vergadering een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en
moet zijn of haar mandaat worden vastgesteld.
Het college van
burgemeester en schepenen draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger.
- Kimberley Rousselle : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Kimberley Rousselle bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Met algemene stemmen wat betreft de goedkeuring van de statutenwijziging.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Kimberley Rousselle, raadslid, wonende te Bredene,
Verenigingstraat 11, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering
van IVOO op dinsdag 25/06/2013.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de statutenwijziging van IVOO
zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 3
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van IVOO.

Punt 4: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. FINIWO. Voordracht kandidaat
voor een mandaat binnen de raad van bestuur regio west

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 betreffende de deelname
aan de oprichting van FINIWO
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statuten FINIWO
mail van Alain Petit, secretaris FINIWO, d.d. 11/03/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 houdende aanduiding
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van
FINIWO d.d. 18/03/2013 en voordracht kandidaat voor een mandaat
binnen het regionaal adviescomité west

Feiten, context

en argumentatie

In zitting van de gemeenteraad d.d. 25/02/2013 werd raadslid Emily Baert
voorgedragen voor een mandaat binnen het regionaal adviescomité west
van FINIWO.
De gemeenteraad mag tevens een kandidaat voordragen voor een mandaat
binnen de raad van bestuur (regio west). Binnen de subregio waartoe naast
Bredene ook Oostende behoort zijn er drie mandaten te begeven, twee
voor Oostende en één voor Bredene. In de vorige legislatuur waren dat er
slechts twee.
Voor een mandaat binnen de raad van bestuur (regio west) wordt raadslid
Patrick Bolle voorgedragen.





Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht voor
een mandaat binnen de raad van bestuur (regio west) :
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 stembriefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
Patrick Bolle bekomt 24 stemmen voor een mandaat binnen de raad van
bestuur (regio west).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 voor te dragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur
(regio west).

Punt 5: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van FINIWO op maandag 24/06/2013.
Aanduiding gemeentelijke
vertegenwoordigers

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,
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Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily
Baert, Alain Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven FINIWO d.d. 25/03/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/04/1994 houdende de toetreding tot
FINIWO
statuten van FINIWO
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/04/2013
betreffende de voordracht van Françoise Praet en Sandy Dobbelaere als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering der aandeelhouders van FINIWO op 24/06/2013




Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

Op maandag 24/06/2013 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van FINIWO plaats met volgende agendapunten :
- Goedkeuring evaluatierapport
- Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
- Verslag van de commissaris over het boekjaar 2012
- Goedkeuring van de jaarrekening 2012
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
- Statutaire benoemingen.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
- Françoise Praet : effectief vertegenwoordiger
- Sandy Dobbelaere : plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
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Besluit

Françoise Praet bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
Sandy Dobbelaere bekomt 24 stemmen als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24 en Sandy Dobbelaere, raadslid, wonende te Bredene,
Noord–Edestraat 108, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
FINIWO op 24/06/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van FINIWO van 24/06/2013.

Punt 6: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van OVCO op 04/06/2013. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven OVCO d.d. 04/04/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/09/2011 houdende goedkeuring
definitieve voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging
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Feiten, context

en argumentatie



Stemmen

voor crematoriumbeheer
statuten van OVCO

Op dinsdag 04/06/2013 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van OVCO plaats met volgende agendapunten :
o Goedkeuring notulen van de buitengewone algemene vergadering van
20/12/2012
o Verslag van de Raad van Bestuur
o Verslag van de commissaris-revisor
o Jaarrekening 2012
o Kwijting aan de individuele leden van de Raad van Bestuur en aan de
leden van het Directiecomité met betrekking tot het boekjaar 2012
o Kwijting aan de commissaris-revisor met betrekking tot het boekjaar
2012
o Goedkeuring mandaat voor deelname aan de open oproep van de
Vlaamse Bouwmeester
o Goedkeuring protocol voor het vastleggen van de afspraken tussen de
Raad van Bestuur van de vereniging en Vlaams Bouwmeester voor de
gunning van de volledige studieopdracht voor de bouw van een
crematorium langs de Grintweg in Oostende via de procedure van de
Open Oproep
o Goedkeuring publicatietekst oproep Vlaams Bouwmeester
o Mededelingen
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering
een vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of
haar mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en
schepenen draagt volgende kandidaten voor :
o Patrick Bolle
o Françoise Praet.

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
vertegenwoordigers
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Patrick Bolle bekomt 24 stemmen als vertegenwoordiger.
 Françoise Praet bekomt 24 stemmen als vertegenwoordiger.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Patrick Bolle, raadslid, wonende te Bredene,
Nukkerstraat 28 en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van OVCO op dinsdag 04/06/2013.
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Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van OVCO van 04/06/2013.

Punt 7: secretariaat - Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering der
aandeelhouders van WVI op 24/05/2013. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




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

Verwijzingsdocumenten




aangetekend schrijven WVI d.d. 29/03/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 15/09/1999 houdende goedkeuring van
de fusie van de intercommunales WIER, WITAB en WIH tot West-Vlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en
Technische Bijstand, afgekort WVI en de goedkeuring van de statuten van
de WVI

Feiten, context

en argumentatie

Op vrijdag 24/05/2013 vindt de algemene vergadering der aandeelhouders
van WVI plaats met volgende agendapunten :
o Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d.
28/03/2013
o Verslag van de raad van bestuur
o Verslag van de commissaris-revisor
o Jaarrekeningen 2012
o Evaluatierapport over de werking van WVI 2007-2012 en krachtlijnen
strategische visie 2013-2018
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o Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
o Mededelingen
 Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moet voor elke algemene vergadering een
vertegenwoordiger van ons bestuur worden aangeduid en moet zijn of haar
mandaat worden vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen
draagt volgende kandidaten voor :
o Kristof Vermeire : effectief vertegenwoordiger
o Françoise Praet : plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Stemmen

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
 24 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Kristof Vermeire bekomt 24 stemmen als effectief vertegenwoordiger.
 Françoise
Praet
bekomt
24
stemmen
als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om Kristof Vermeire, raadslid, wonende te Bredene,
Ruiterlaan 9b en Françoise Praet, raadslid, wonende te Bredene,
Watervliegpleinstraat 24, aan te duiden als respectievelijk effectief en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op
vrijdag 24/05/2013.
Artikel 2
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de agendapunten van de
algemene vergadering van WVI van 24/05/2013.

Punt 8: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Oprichting van een nieuwe
begeleidingscommissie (GBC) inzake mobiliteit

Aanwezig

gemeentelijke

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
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Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 200 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet
artikels 26/1 en 26/2 van het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid d.d.
20/03/2009, ingevoegd bij het decreet van 10/2/2012
artikel 2 tot en met 12 van het besluit van de Vlaamse regering van
25/1/2013
tot bepaling van de nadere regels betreffende de
organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid
artikel 2 van het Ministerieel Besluit d.d. 11/03/2013 tot aanwijzing van de
voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van de
huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke
Begeleidingscommissie en van de Regionale Mobiliteitscommissie





Verwijzingsdocumenten







Feiten, context

en argumentatie


beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/12/1999 houdende de oprichting van
de gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant en
de samenstelling ervan
beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/08/2007 houdende aanduiding van de
afgevaardigden van de politieke fracties, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad,
om
de
vergaderingen
van
de
gemeentelijke
begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant bij te wonen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende de wijziging van
de samenstelling van de gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het
mobiliteitsconvenant
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/03/2013
houdende het voorstel om een gemeentelijke begeleidingscommissie op te
richten (GBC) en aanduiding van de adviserende leden

De gemeenteraad heeft op 27/12/1999 beslist tot de oprichting van de
gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant en de
samenstelling ervan.
De gemeenteraad heeft op 16/12/2010 beslist om de samenstelling van de
gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant te
wijzigen als volgt:
 voorzitter, een lid van het college van burgemeester en schepenen
 secretaris, een ambtenaar van de gemeentelijke administratie
 de mandataris(sen) bevoegd voor verkeer, mobiliteit, milieu, ruimtelijke
ordening en openbare werken
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de gemeentelijke diensten (mobiliteits- of verkeersdienst,
urbanisatiedienst en technische dienst)
 de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar
 de milieuambtenaar
 de lokale poltie
 een afgevaardigde van de stedelijke brandweer
 een afgevaardigde van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
 een afgevaardigde (afgevaardigden) van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
 de fracties, verkozen in de gemeenteraad (een zetelend lid van elke
politieke partij).
Artikel 26/1 van het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid d.d.
20/03/2009, ingevoegd bij het decreet van 10/2/2012 bepaalt dat elke
gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal
oprichten en legt ook de minimale samenstelling van de GBC vast.
De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomein-overschrijdend
overlegforum waarin de betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten
onderzoeken
en
voorstellen
tot
oplossingen
uitwerken.
De GBC is verantwoordelijk voor:
 de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in
voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of
intergemeentelijk mobiliteitsplan;
 de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de
evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale
mobiliteitsbeleid, meer bepaald bij (een geheel van) maatregelen met
betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de
verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe
infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en
bij andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.
Als de reikwijdte van een plan of project verschillende gemeenten betreft,
kunnen de werkzaamheden of deelaspecten van GBC's gebundeld worden
in een gezamenlijk bovenlokaal overlegplatform: de intergemeentelijke GBC,
afgekort IGBC. De IGBC neemt voor het specifieke plan of project de taken
en verantwoordelijkheden van de verschillende GBC's over.
De GBC wordt opgericht bij besluit van de gemeenteraad dat onder andere
aangeeft hoe de GBC wordt samengesteld.
De dagelijkse werking van de GBC wordt geregeld in een huishoudelijk
reglement. Het komt aan de GBC zelf toe om dit huishoudelijk reglement
op te stellen naar een model dat door de minister werd vastgelegd in het
Ministerieel Besluit van 11/03/2013.
Het besluit van de Vlaamse regering van 25/1/2013 bevat nadere regels
omtrent de aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden.
Het komt de gemeente toe om adviserende leden van de GBC aan te
wijzen.
De gemeenteraad kan in het kader van participatie beslissen om de
vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld en de bevolking.
Artikel 26/2 van het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid d.d.
20/03/2009, ingevoegd bij het decreet van 10/2/2012 bepaalt dat het in
sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de
GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak. Deze
beslissing komt toe aan het college van burgemeester en schepenen.
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Het ministerieel besluit d.d. 11/03/2013 legt het model van huishoudelijk
reglement vast van de GBC.
Consensus
 De GBC formuleert haar aanbevelingen bij consensus. Elk van de vaste
leden en de aanwezige variabele leden hebben één stem waarbij zij zich
uitspreken over het plan of project. Uitdrukkelijk bezwaar van één van
de vaste leden of aanwezige variabele leden leidt tot het ontbreken van
de consensus.
 Elk lid kan met één of meerdere vertegenwoordigers aanwezig zijn in de
vergadering, maar behoudt slechts één stem. Een actor die naast vast
lid, ook initiatiefnemer is en/of ook wegbeheerder, behoudt ook slechts
één stem.
 Vaste leden kunnen zich ook via volmacht laten vertegenwoordigen.
 Variabele leden kunnen vooraleer de beraadslaging in de GBC
plaatsvindt een schriftelijk advies overmaken. Het spreekt voor zich dat
bij bezwaren t.a.v. het plan of project, men deze wel in actieve
aanwezigheid formuleert teneinde tijdens de beraadslaging in de GBC
ook te kunnen bijdragen in het aanreiken van een oplossingsrichting.
De (I)GBC's worden ‘formeler'
 Elke gemeente stelt een nieuwe GBC in volgens de nieuwe regelgeving
 Het model huishoudelijk reglement en een voorbeeld voor de
gemeenteraadsbeslissing worden ter beschikking gesteld op de website
 Bij vergaderingen wordt gewaakt over de gewenste samenstelling:
uitnodigingen, aanwezigheden
 Verontschuldigingen en volmachten worden opgenomen in het verslag
 Schriftelijke opmerkingen worden besproken waarvan ook een
weergave terug te vinden is in het verslag
 Wanneer een consensus dient te worden vastgesteld, dient te worden
getoetst of de (I)GBC rechtsgeldig is samengesteld
 Er wordt duidelijk in het verslag genoteerd of er consensus werd
bereikt. Indien geen consensus werd bereikt, wordt in het verslag van
de vergadering melding gemaakt van de minderheidsstandpunten
 Het verslag wordt binnen de 15 werkdagen verstuurd aan alle leden van
de GBC die vervolgens 10 werkdagen de tijd hebben om hierop te
reageren. De voorzitter beslist over de gevraagde aanpassingen.
 Het verslag en de eventuele reacties hierop vormen onderdeel van het
dossier voor RMC en/of kwaliteitsadviseur.
Samenstelling
 De vaste leden
 De vaste leden van de GBC vormen de vaste kern van de (I)GBC
in zijn minimale samenstelling.
1°
de initiatiefnemer van het plan of project, tenzij deze al
aanwezig is in een andere hoedanigheid hieronder vermeld;
2°
een vertegenwoordiger van de gemeente;
3°
een vertegenwoordiger van de afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken;
4°
een
vertegenwoordiger
van
de
Vlaamse
Vervoermaatschappij - De Lijn;
5°
een
vertegenwoordiger
van
de
betrokken
wegbeheerder(s).
 In geval de initiatiefnemer of de wegbeheerder samenvalt met een
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van de andere vermelde vaste leden, wordt deze voor het bepalen
van het quorum en de vaststelling van de consensus als één lid
beschouwd.
 Elk vast lid duidt zelf zijn vertegenwoordigers aan. Volgens de
noodwendigheden van het dossier kan hij één of meer
vertegenwoordigers afvaardigen naar de vergaderingen van de
(I)GBC. Het quorum om te beraadslagen en de consensus vast te
stellen wordt bepaald ongeacht het aantal vertegenwoordigers dat
aanwezig is voor het vaste lid.
De variabele leden
 Vertegenwoordigers van andere besturen en administraties kunnen
als variabel lid aan de (I)GBC toegevoegd worden. Een belangrijke
afweging bij de aanwijzing van deze variabele leden is of dit lid in de
toekomst voor het betrokken project tussenkomt als
adviesverlenende of vergunningverlenende instantie in het kader van
een voor dat project vereiste vergunning.
 De volgende vertegenwoordigers zijn van rechtswege variabel lid
van de (I)GBC:
1°
een vertegenwoordiger van het departement
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;
2°
een vertegenwoordiger van de provincie;
 Bij de opmaak of herziening van een gemeentelijk of
intergemeentelijk mobiliteitsplan wordt een vertegenwoordiger van
het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie uitgenodigd om als
variabel lid deel uit te maken van de (I)GBC.
 Als voor de uitvoering van een project een stedenbouwkundige
vergunning vereist is, worden vertegenwoordigers van diensten die
advies zullen verlenen op de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning voor de uitvoering van het
project in kwestie
uitgenodigd om als variabel lid deel uit te maken van de (I)GBC.
 In de volgende gevallen wordt naargelang het geval een
vertegenwoordiger van NMBS Holding, de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen of Infrabel uitgenodigd om als variabel lid
deel uit te maken van de (I)GBC:
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van een
openbaar vervoerproject;
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van
doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer;
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van
projecten voor de herinrichting van stationsomgevingen;
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van
projecten die liggen in de nabijheid van spoorinfrastructuur
voor treinverkeer.
 Elk variabel lid duidt zelf zijn vertegenwoordigers aan. Volgens de
noodwendigheden van het dossier kan hij één of meer
vertegenwoordigers afvaardigen naar de vergaderingen van de
(I)GBC. Het quorum om te beraadslagen en de consensus vast te
stellen wordt bepaald ongeacht het aantal vertegenwoordigers dat
aanwezig is voor dat lid.
 De voorzitter van de (I)GBC kan ook ambtshalve of op verzoek van
een of meer vaste leden beslissen bijkomende variabele leden uit te
nodigen tot de vergadering en dit volgens de noden van het dossier.
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Adviserende leden
 De toevoeging van adviserende leden vergroot de in de (I)GBC
aanwezige technische en terreinkennis en draagt zo bij aan de
kwaliteit van het ontwerp en het draagvlak voor het plan of project.
De gemeenteraad kan daarom bij de oprichting van de GBC
beslissen om diensten of personen van wie de aanwezigheid op alle
vergaderingen van de GBC nuttig wordt geacht als adviserende
leden op te nemen in de GBC.
 Het is daarbij wenselijk minstens die (gemeente)diensten of
personen op te nemen die zich op het lokale vlak bezighouden met
mobiliteit, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, milieu en
duurzaamheid. Om het draagvlak van het overleg en de
besluitvorming in de GBC te verhogen, wordt in de samenstelling
van de GBC ook bij voorkeur een weerspiegeling van de
maatschappelijke (belangen)actoren nagestreefd.
 De gemeenteraad kan in hetzelfde oprichtingsbesluit ook beslissen
om de vergaderingen van de GBC open te stellen voor
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de
bevolking teneinde de participatie te verhogen.
 Deze adviserende leden worden uitgenodigd op alle vergaderingen
van de GBC.
 Daarnaast kan de voorzitter van de (I)GBC ook ambtshalve of op
verzoek van een of meer vaste leden beslissen om personen van
wie de aanwezigheid op de vergaderingen van de (I)GBC met
betrekking tot een bepaald plan of project nuttig wordt geacht, als
adviserend lid uit te nodigen om aan de vergadering deel te nemen.
Deze adviserende leden kunnen enkel de vergaderingen van de
GBC bijwonen waarvoor ze worden uitgenodigd.
Het quorum
 Alle vaste leden van de GBC moeten aanwezig zijn om rechtsgeldig te
kunnen beraadslagen en een consensus vast te stellen. Een vast lid dat
een schriftelijke volmacht verleend heeft aan een aanwezig vast of
variabel lid wordt als aanwezig beschouwd.
 Het quorum om te beraadslagen en de consensus vast te stellen wordt
bepaald ongeacht het aantal vertegenwoordigers dat aanwezig is voor
het vaste lid.
 De aanwezigheid van variabele en adviserende leden is niet bepalend
voor het vaststellen van het quorum.
Huishoudelijk reglement
 De GBC moet over een huishoudelijk reglement beschikken. De
minister heeft het model met de minimumbepalingen vastgesteld.
 De vaststelling van het huishoudelijk reglement gebeurt na vaststelling
als agendapunt door de GBC bij haar eerste vergadering.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 27/12/1999 houdende de oprichting
van een gemeentelijke begeleidingscommissie inzake het mobiliteitsconvenant.
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Artikel 2
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als
multidisciplinair
en
beleidsdomein-overschrijdend
overlegforum
verantwoordelijk voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend
geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie
van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Artikel 3
De GBC wordt samengesteld als volgt :
 De vaste leden
De vaste leden van de GBC vormen de vaste kern van de (I)GBC in zijn
minimale samenstelling.
1. de initiatiefnemer van het plan of project, tenzij deze al aanwezig is in een
andere hoedanigheid hieronder vermeld;
2. een vertegenwoordiger van de gemeente;
3. een vertegenwoordiger van de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
4. een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;
5. een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerder(s).
In geval de initiatiefnemer of de wegbeheerder samenvalt met een van de
andere vermelde vaste leden, wordt deze voor het bepalen van het quorum en
de vaststelling van de consensus als één lid beschouwd.
Elk vast lid duidt zelf zijn vertegenwoordigers aan. Volgens de
noodwendigheden van het dossier kan hij één of meer vertegenwoordigers
afvaardigen naar de vergaderingen van de (I)GBC. Het quorum om te
beraadslagen en de consensus vast te stellen wordt bepaald ongeacht het aantal
vertegenwoordigers dat aanwezig is voor het vaste lid.
 De variabele leden
Vertegenwoordigers van andere besturen en administraties kunnen als variabel
lid aan de (I)GBC toegevoegd worden. Een belangrijke afweging bij de aanwijzing
van deze variabele leden is of dit lid in de toekomst voor het betrokken project
tussenkomt als adviesverlenende of vergunningverlenende instantie in het kader
van een voor dat project vereiste vergunning.
De volgende vertegenwoordigers zijn van rechtswege variabel lid van de
(I)GBC:
1. een vertegenwoordiger van het departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;
2. een vertegenwoordiger van de provincie;
Bij de opmaak of herziening van een gemeentelijk of intergemeentelijk
mobiliteitsplan wordt een vertegenwoordiger van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie uitgenodigd om als variabel lid deel uit te
maken van de (I)GBC.
Als voor de uitvoering van een project een stedenbouwkundige vergunning
vereist is, worden vertegenwoordigers van diensten die advies zullen verlenen
op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van het
project in kwestie uitgenodigd om als variabel lid deel uit te maken van de
(I)GBC.
In de volgende gevallen wordt naargelang het geval een vertegenwoordiger van
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NMBS Holding, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen of Infrabel
uitgenodigd om als variabel lid deel uit te maken van de (I)GBC:
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van een openbaar
vervoerproject;
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van
doorstromingsmaatregelen voor het geregeld vervoer;
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van projecten voor
de herinrichting van stationsomgevingen;
 bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van projecten die
liggen in de nabijheid van spoorinfrastructuur voor treinverkeer.
Elk variabel lid duidt zelf zijn vertegenwoordigers aan. Volgens de
noodwendigheden van het dossier kan hij één of meer vertegenwoordigers
afvaardigen naar de vergaderingen van de (I)GBC. Het quorum om te
beraadslagen en de consensus vast te stellen wordt bepaald ongeacht het aantal
vertegenwoordigers dat aanwezig is voor dat lid.
De voorzitter van de (I)GBC kan ook ambtshalve of op verzoek van een of
meer vaste leden beslissen bijkomende variabele leden uit te nodigen tot de
vergadering en dit volgens de noden van het dossier.
 Adviserende leden
1. de mandataris(sen), bevoegd voor verkeer, mobiliteit, milieu, ruimtelijke
ordening, openbare werken
2. een vertegenwoordiger van de gemeentelijke diensten mobiliteit en verkeer,
stedenbouw, technische dienst uitvoering en administratie , milieu
3. een vertegenwoordiger van de lokale politie
4. een zetelend lid van elke politieke partij verkozen in de gemeenteraad (de
fractievoorzitter of vervanger-gemeenteraadslid die hij aanduidt)
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.
Artikel 4
De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van
verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid
van het college van burgemeester en schepenen of een gemeentelijke
ambtenaar.
Artikel 5
De raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in
overleg met de vaste leden.

Punt 9: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Buurtspoorwegstraat). 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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

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







beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/04/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Buurtspoorwegstraat

Feiten, context

en argumentatie

In de Buurtspoorwegstraat worden de twee eerste parkeerplaatsen op de
gelijkgrondse berm, ter hoogte van de schoolpoort van de Don
Boscoschool, voorbehouden aan schoolbussen.
Door de gewijzigde vervoerssituatie bij de BKO volstaat 1 parkeerplaats
voor de schoolbus en in overleg met de politie wordt voorgesteld om nog
slecht 1 parkeerplaats voor te behouden voor schoolbussen en de andere
plaats vrij te geven.

Verwijzingsdocumenten



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot de opheffing van zijn besluit d.d. 16/04/2007
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houdende opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de
politie van het wegverkeer betreffende de Buurtspoorwegstraat.
Artikel 2
In de Buurtspoorwegstraat is de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door middel
van:
 overlangse doorlopende witte strepen:
- op de Nukkerbrug;
- vanaf de ingang van huis nr. 10 (onderwijsinstelling Don Bosco) tot aan de
Wagenmakersstraat, onderbroken ter hoogte van de Steenstraat en de inritten
in dit gedeelte
 overlangse onderbroken witte strepen:
- vanaf de scheiding van de huizen nrs. 93/95 tot de vluchtheuvel ter hoogte van
de aansluiting met de Prinses Elisabethlaan
 overlangse doorlopende en onderbroken witte strepen:
- vanaf ter hoogte van de garage van het huis nr. 1 tot aan de ingang van huis nr.
10 (onderwijsinstelling Don Bosco) – doorlopende strepen aan de zijde van de
oneven huisnummers.
Artikel 3
In de Buurtspoorwegstraat duidt een witte doorlopende streep de denkbeeldige
rand van de rijbaan aan:
- vanaf de Wagenmakersstraat tot de Steenstraat, langs weerszijden op 2,20
meter van het verhoogd voetpad en uitvloeiend naar de kruispunten toe;
- vanaf de Steenstraat tot de Nukkerstraat/Veldstraat, langs weerszijden tot
2,20 meter van het verhoogd voetpad en uitvloeiend naar de kruispunten
toe;
- op de Nukkerbrug, zijde Spuikom, op 60 cm van de stoeprand.
Artikel 4
In de Buurtspoorwegstraat wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak
ingericht:
- op de gelijkgrondse berm, gelegen tussen de denkbeeldige rand van de
rijbaan en de parkeerhavens voor de ingang van de Don Boscoschool, vanaf
5 meter vóór het zebrapad tot aan het zebrapad;
- op de eerste parkeerhaven vóór de ingang van de Don Boscoschool.
Artikel 5
In de Buurtspoorwegstraat worden oversteekplaatsen voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan:
- ter hoogte van de ingang Don Boscoschool;
- op de Nukkerbrug ter hoogte van de aansluiting met de Nukkerwijkstraat;
- ter hoogte van de aansluiting met de Wagenmakersstraat, aan de
noordoostzijde.
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.
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Artikel 6
In de Buurtspoorwegstraat, ter hoogte van de Don Boscoschool en de huizen
nrs. 8 en 10, worden op de gelijkgrondse berm, langs de zijde van de even
huisnummers, parkeerplaatsen ingericht, schuin ten opzichte van de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen, waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
1/121975.
Artikel 7
In de Buurtspoorwegstraat, tussen de bushalte, ter hoogte van de vrije school
aldaar en de Steenstraat, langs de zijde van de even huisnummers, worden op
de parkeerstrook parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen, die
de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig artikel
77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
1/12/1975.
Artikel 8
In de Buurtspoorwegstraat wordt de eerste parkeerplaats op de
gelijkgrondse berm, ter hoogte van de schoolpoort van de Don Boscoschool,
voorbehouden aan schoolbussen.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a met
onderbord “Schoolbus”.
Artikel 9
In de Buurtspoorwegstraat is het stilstaan en parkeren verboden vanaf de
Wagenmakersstraat tot de Zuidstraat, langs de zijde van de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E3.
Artikel 10
In de Buurtspoorwegstraat, vanaf de Steenstraat tot de aansluiting Fr.
Vinckelaan (Nukkerbrug) wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.
Artikel 11
In de Buurtspoorwegstraat, vanaf de Wagenmakersstraat tot de Steenstraat,
wordt de maximum toegelaten snelheid voor voertuigen met een M.T.M. van
meer dan 7,5 ton beperkt tot 30 km/uur.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43 – ‘30’,
voorzien van het onderbord ‘+7,5t’.
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Artikel 12
In de Buurtspoorwegstraat, meer bepaald ter hoogte van het huis nr. 66, 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.

Punt 10: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Fritz
Vinckelaan)

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond





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





Verwijzingsdocumenten




beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/12/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Fritz Vinckelaan
verslag van de bijeenkomst d.d. 29/11/2012 van de gemeentelijke
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verkeerscommissie (expertencommissie)
Feiten, context

en argumentatie



De gemeentelijke verkeerscommissie (expertencommissie), in zitting bijeen
op 29/11/2012, had gelet op het verdwijnen van handelszaken in de
omgeving, geen bezwaar tegen het opheffen van het parkeren van 7 tot 19
uur voor de duur van maximum 30 minuten, op de 2 parkeerplaatsen
gelegen op de parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 57 mits evaluatie
van de situatie in de onmiddellijke omgeving.
Na overleg met de lokale politie over de situatie wordt voorgesteld om
deze parkeerplaatsen terug vrij te geven voor het gewoon parkeren, gelet
op de nood aan parkeerplaatsen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 16/12/2010 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Fritz Vinckelaan.
Artikel 2
In de Fritz Vinckelaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs beide zijden,
vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van de
onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de pare huisnummers.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken
witte strepen, die het fietspad aanduiden, overeenkomstig artikel 74 van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 3
In de Fritz Vinckelaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan :
- aan de oostelijke zijde van het kruispunt met de Nukkerwijkstraat
(Nukkerbrug);
- ter hoogte van het huis nr. 26;
- ter hoogte van het huis nr. 63;
- ter hoogte van de zijgevel van het huis August Plovieplein nr. 22 tot aan de
vluchtheuvel en in het verlengde daarvan tot aan het huis nr. 78;
- ten noordoosten van de haakse aansluiting met de Sportstraat;
- ten zuidwesten van het kruispunt met de Rode Kruisstraat;
- ter hoogte van de inrijpoort van het huis nr. 171;
- tussen huis Duinenstraat nr. 4 en huis nr. 2.
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
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De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- over een afstand van 11 meter ter hoogte van het voorsorteringskader
tegenover de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- vanaf het huis nr. 171 tot aan de verkeersgeleider kruispunt Duinenstraat, met
uitzondering van het gedeelte tegenover de uitrit van het huis nr. 173
* onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- vanaf de Nukkerbrug tot 11 meter voor het voorsorteringskader ter hoogte
van de aansluiting met de Louis Vanderschaeghestraat;
- vanaf het voorsorteringskader ter hoogte van het August Plovieplein tot 78
meter voorbij het huis nr. 170;
- over een afstand van 3 meter ter hoogte van de uitrit van het huis nr. 173.
Artikel 5
De Fritz Vinckelaan wordt verdeeld in drie rijstroken door middel van
onderbroken witte strepen ter hoogte van de aansluiting August
Plovieplein/Louis Vanderschaeghestraat over een afstand van 40 meter vanaf de
oversteekplaats voor voetgangers, gelegen ter hoogte van de zijgevel van het
huis August Plovieplein nr. 22. De middelste rijstrook wordt voorbehouden
voor het verkeer naar links, aangeduid door witte pijlen, die de richting
aanduiden die de voertuigen moeten volgen.
Deze reglementering zal aangeduid worden overeenkomstig artikels 72.3 en
77.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van
01/12/1975.
Artikel 6
In de Fritz Vinckelaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep:
- vanaf het kruispunt Noord-Edestraat/Nukkerwijkstraat tot aan de
respectievelijke huizen nrs. 62 en 63 aan weerszijden van de rijbaan en
uitvloeiend naar de kruispunten toe;
- vanaf het huis nr. 88 tot 78 meter voorbij het huis nr. 170, langs de kant van
de onpare huisnummers en tot 41 meter voorbij het huis nr. 170, langs de
kant van de pare huisnummers, aan weerszijden van de rijbaan,
uitgezonderd ter hoogte van de aansluitingen met openbare wegen;
- vanaf het huis nr. 182 tot aan het huis nr. 244, aan weerszijden van de
rijbaan.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 75.1.1°
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Fritz Vinckelaan wordt een verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht:
- ter hoogte van de zijgevel van het August Plovieplein nr. 22, aan weerszijden
van de oversteekplaats voor voetgangers op 6,5 meter van het verhoogd
trottoir en uitvloeiend in beide richtingen naar de boordsteen toe;
- vanaf het huis nr. 198 tot het huis nr. 204 in een vloeiende lijn, beginnend
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en eindigend naast de gelijkgrondse berm met een maximum breedte van 3
meter ter hoogte van de scheiding der huizen nrs. 200-202;
- in de as van de rijbaan, ter hoogte van de aansluiting met de Duinenstraat,
zijde Bredene-Sas;
- op de parkeerstrook Fritz Vinckelaan, meer bepaald ter hoogte van de
Unescostraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 8
In de Fritz Vinckelaan is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 16 ton, vanaf
de hoek van de Fritz Vinckelaan/Duinenstraat (gedeelte doodlopende weg) tot
het einde.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C21 - 16
T.
Artikel 9
In de Fritz Vinckelaan is het links afslaan verboden ter hoogte van het huis nr.
54 voor het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 10
In de Fritz Vinckelaan is het rechts afslaan verboden ter hoogte van de
zuidoosthoek van het August Plovieplein.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C31.
Artikel 11
In de Fritz Vinckelaan is het toegestaan de vluchtheuvel ter hoogte van het huis
nr. 66 en ter hoogte van het huis nr. 76, zowel links als rechts voorbij te rijden.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord F21.
Artikel 12
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren vanaf het huis nr. 254 tot op
het einde van de straat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E1.
Artikel 13
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren voorbehouden aan personen met een
beperkte mobiliteit ter hoogte van het huis nr. 150.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
onderbord.
Artikel 14
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van 07.00 uur tot 19.00 uur,
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voor de duur van maximum 30 minuten, op de twee parkeerplaatsen, gelegen
op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het huis nr. 169A, dit overeenkomstig
de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van 07.00 uur tot 19.00
uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 15
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot en met
zondag van 07.00 uur tot 19.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten,
tegenover het huis nr. 43 (2 parkeerplaatsen), dit overeenkomstig de bepalingen
van artikel 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van maandag tot en met
zondag - van 07.00 uur tot 19.00 uur – max. 30 min.”
De twee parkeerplaatsen zullen worden aangeduid door middel van witte
markeringen, overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 16
In de Fritz Vinckelaan is het parkeren toegelaten van maandag tot en met
zondag van 07.00 uur tot 24.00 uur, voor de duur van maximum 30 minuten, op
de parkeerstrook ter hoogte van het huis nr. 5 (1 parkeerplaats), dit
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9a met
pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord “van maandag tot en met
zondag - van 07.00 uur tot 24.00 uur – max. 30 min.”
De parkeerplaats zal worden aangeduid door middel van witte markeringen,
overeenkomstig artikel 77.5 van voornoemd reglement.
Artikel 17
In de Fritz Vinckelaan is het verboden te parkeren ter hoogte van het huis nr.
86.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de
boordstenen van een verhoogde berm, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 18
In de Fritz Vinckelaan worden op de parkeerstrook, gelegen tegenover het huis
nr. 75, 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

Verslag gemeenteraadszitting 22/04/2013

26

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 19
In de Fritz Vinckelaan, vanaf de aansluiting Buurtspoorwegstraat (Nukkerbrug)
tot aan het August Plovieplein wordt permanent zone 30 ingevoerd
(snelheidsbeperking tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a, F4b
en A23.

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

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

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





Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
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wegverkeer betreffende de Prinses Elisabethlaan

Feiten, context

en argumentatie


In de Prinses Elisabethlaan ter hoogte van het huis met nummer 68 is het
parkeren over een lengte van 6 meter voorbehouden aan personen met een
handicap. De woningen 64 tot en met 69 zijn gesloopt.
In overleg met de politie wordt voorgesteld om deze voorbehouden
parkeerplaats op te heffen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 17/12/2007 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Prinses Elisabethlaan.
Artikel 2
In de Prinses Elisabethlaan wordt een verplicht fietspad ingericht langs
weerszijden, vanaf de grensscheiding Oostende tot de aansluiting met de
Brugsesteenweg.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door evenwijdige onderbroken
witte strepen, overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
Artikel 3
De Prinses Elisabethlaan wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van:
* een doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.2 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975, vanaf de
grensscheiding Oostende tot aan de Kerkhofstraat, onderbroken ter hoogte van
de twee aansluitingen met het gedeelte ‘Prinses Elisabethlaan-gemeenteweg’.
Het is bestuurders, komende uit de richting Oostende, toegelaten de
doorlopende witte streep te overschrijden voorbij de tweede aansluiting met
het gedeelte ‘Prinses Elisabethlaan-gemeenteweg’, aangeduid door onderbroken
witte strepen naast de doorlopende witte streep, overeenkomstig artikel 72.4
van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975.
* onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 1/12/1975, vanaf de
Kerkhofstraat tot aan het huis nr. 81 en vanaf het huis nr. 95 tot de aansluiting
met de Brugsesteenweg.
Artikel 4
In de Prinses Elisabethlaan wordt de rijbaan, vanaf het huis nr. 81 tot 6 meter
voorbij de Buurtspoorwegstraat, richting Brugge, verdeeld in drie rijstroken,
waarbij de middelste rijstrook bestemd is voor het verkeer, komende van
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Oostende, richting Nukkerstraat en Buurtspoorwegstraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte onderbroken strepen
en witte voorsorteringspijlen naar links en het verkeersbord F13.
Artikel 5
In de Prinses Elisabethlaan wordt tussen de beide rijstroken een
verkeersgeleider of verdrijvingsvlak ingericht, door middel van arceringen vanaf
6 meter voorbij de Buurtspoorwegstraat, richting Brugge, onderbroken ter
hoogte van de garage van het huis nr. 89/90 en uitmondend in een volle witte
lijn tot aan de scheiding der huizen nrs. 94/95.
Artikel 6
In de Prinses Elisabethlaan wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid
door een doorlopende witte streep vanaf de aansluiting met de Brugsesteenweg
tot aan de grensscheiding Oostende, uitgezonderd ter hoogte van de
aansluitingen van alle erop uitkomende wegen.
Artikel 7
Op de Prinses Elisabethlaan wordt een oversteekplaats voor voetgangers
ingericht, haaks over de rijbaan, tegenover de bushalte, ter hoogte van het
gemeentelijk dienstencentrum.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door witte banden, evenwijdig
met de as van de rijbaan en het verkeersbord F49.
Artikel 8
In de Prinses Elisabethlaan wordt een gelijkgrondse berm ingericht tussen de
denkbeeldige rand van de rijbaan en het fietspad vanaf de grensscheiding
Oostende tot de aansluiting met de Brugsesteenweg.
Artikel 9
In de Prinses Elisabethlaan worden er op de gelijkgrondse berm
verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken ingericht door middel van arceringen
tussen de denkbeeldige rand van de rijbaan en het verhoogd voetpad, aan
weerszijden van elke aansluiting van de erop uitkomende wegen, over een
afstand van 5 meter, zijde Oostende en over een afstand van 12 meter, zijde
Brugge.
Artikel 10
In de Prinses Elisabethlaan wordt de voorrangsregeling ingevoerd ten opzichte
van alle daarop uitkomende wegen vanaf de aansluiting met de Brugsesteenweg
tot de grensscheiding Oostende.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord B9 langs
de Prinses Elisabethlaan en het verkeersbord B1 langs de ondergeschikte wegen.
Artikel 11
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In de Prinses Elisabethlaan wordt parkeerverbod ingevoerd, aan weerszijden van
de hoofdingang van het gemeentelijk dienstencentrum, over een afstand van 25
meter, zijde Brugge en over een afstand van 5 meter, zijde Oostende, vanaf
maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E1 met
onderbord.
Artikel 12
In de Prinses Elisabethlaan wordt het parkeren voorbehouden aan
personenauto’s, vanaf het huis nr. 95 tot de Buurtspoorwegstraat, zijde
bebouwing.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E9b.
Artikel 13
In de Prinses Elisabethlaan, zijde bebouwing, vanaf de scheiding der huizen nrs.
73 en 74 over een lengte van 12 meter in de richting van Oostende en ter
hoogte van de huizen nrs. 84/85 over een lengte van 6 meter, is het parkeren
van 7u tot 19u beperkt tot een maximum duur van 30 minuten, 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”.

Punt 12: beleidsondersteuning - Straatnamen. Voorlopig vaststellen van een nieuwe
straatnaam in het strategisch woonproject Rup Kop van 't Sas

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid
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Bevoegdheid



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

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



detail van het stratenplan Kop van ’t Sas (zone Prinses Elisabethlaan –
Staessenstraat)

Feiten, context

en argumentatie


Binnenkort wordt een nieuwe straat aangelegd die de hoofdas vormt
doorheen het zogenaamd strategisch woonproject Kop van ’t Sas.
De procedure voor de straatnaamgeving wordt geregeld in het decreet d.d.
28/01/2007 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen.
De procedure bestaat uit een aantal stappen:
 De gemeenteraad stelt de naam voorlopig vast
 Het advies van de cultuurraad wordt ingewonnen omtrent de voorlopig
vastgestelde naam. De cultuurraad beschikt hiervoor over 30 dagen
 Er dient een openbaar onderzoek te gebeuren over de voorlopig
vastgestelde naam, dat minstens 30 dagen loopt
 Als er sprake is van een straatnaamwijziging, dienen de bewoners en
eigenaars van erven in de straat hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht. Zij beschikken over 30 dagen om opmerkingen of
bezwaren over te maken
 Tenslotte stelt de gemeenteraad de naam definitief vast.
Voorgesteld wordt om de nieuwe straat die doorheen het strategisch
woonproject Kop van ’t Sas loopt de Ostendialaan te noemen. Deze
commerciële naam verwijst in het algemeen naar de economische rol die dit
gebied heeft gespeeld vooraleer het werd geconverteerd tot woongebied
en meer in het bijzonder naar de visverwerkingsfabriek Ostendia.



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt de straatnaam van de nieuwe straat doorheen het
strategisch woonproject Kop van ’t Sas voorlopig vast als Ostendialaan.

Punt 13: bko - Gebouwen. Opdracht van levering los meubilair, schaduwzeil en zitgroep voor
de herinrichting en uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang. Vaststellen van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen
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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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten



afbeeldingen schaduwzeil en zitgroep

Feiten, context

en argumentatie







Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11/03/2013
zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel tot permanente uitbreiding van
de opvangcapaciteit met 50 plaatsen door integratie van de bovenverdieping
(gedeelte rode en groene zaal) in de huidige infrastructuur. Bijgevolg dient
extra meubilair aangekocht te worden voor de herinrichting/uitbreiding van
de buitenschoolse kinderopvang.
Tijdens zomer 2012 werd de noodzaak vastgesteld aan een schaduwplek op
het nieuwe speelplein aan de voorzijde van het gebouw alsook de
mogelijkheid voor de kinderen om te zitten. Bijgevolg stelt de dienst voor
om over te gaan tot de aankoop van een schaduwzeil en een zitgroep.
In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 25.000 EUR ingeschreven
voor het herinrichten en uitbreiden van de buitenschoolse kinderopvang –
gemeentelijk dienstencentrum.
Het zou de bedoeling zijn om het los meubilair uit te breiden en voor het
buitenspeelplein aan de voorzijde van het gebouw een schaduwzeil en
zitgroep voor circa 12 kinderen aan te kopen.
De dienst stelt voor het los meubilair te laten aansluiten bij het bestaande
meubilair. Er zal een groot aantal stoelen en tafels naar de rode en groene
zaal verhuisd worden.
Voorwaarden :
a. los meubilair
- 10 stapelbare stoelen
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zithoogte : 43 cm
kleur : blauw
handgreep in rugleuning
kunststof
stapelbaar
4 poten in metaal
- 1 tafel in zandkleur
zithoogte 71 cm
afmeting circa 80x120 cm
- 6 trappenkasten
grootte ongeveer B 93xH72,5xD75 cm
2 legplanken en 4 geremde rollen
kastoppervlak lino blauw
- 1 boekenbank
zithoogte 42 cm
grootte circa B100xH73xT65 cm
moet dienst doen als boekenschap en zitbank (zitting in blauwe stof wasbaar en 2 delig kussen met klitteband)
bank in berken multiplex
ruimte voor boeken achter de bank en onder de bank
- 1 bouw constructietafel
tafel voor spelen met blokken en constructiemateriaal met opstaande wand
tafelblad in geluiddempende linoleumlaag
vakken voor materiaalbakken
grootte circa B82xH87,6xD82 cm
4 wielen, waarvan minstens 2 geremd
beukenfineer met bovenblad in linoleum
- berken scheidingswanden bestaande uit 7 panelen met
verbindingsstukken in massief berken van ongeveer 18 mm, dwarsstangen
van metaal afgewerkt met poedercoating in grijze kleur.
Verschillende scheidingswanden (winkeltje met schuine schap, legplanken,
stang met haken en markies van katoen/polyester, raam met klapgrendel
aan één zijde te openen en spijlenraam van massief beuken vulling van
berkentriplex, deur met acrylruit en grendelsluiting aan één zijde te openen,
2 gatenwanden voor hangelementen, wand met groen bordoppervlak en
aan binnenzijde klitzijde en een element met stang en verkleedbak).
Invulling voor verschillende speelfuncties moeten mogelijk zijn.
Verschillende inhangelementen bestemd voor in de gatenwanden met
diverse functies (kookplaten, spoelbak, lepelrek, keukenschap, 2 kistjes, een
hangbak en een draadmand) waarvan de corpus bestaat uit multiplex en
afgewerkt is met beukenfineer.
- 10 krukken met metalen onderstel
zithoogte 43 cm
beuk en gepoedercoat staal
- 20 krukken met houten onderstel stapelbaar
zithoogte 43 cm
zitvlak beukenfineer, onderstel beuken multiplex, blank gelakt
- 1 tafel golf middenstuk geel
L120 B60 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in geel met afgerond
randprofiel
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Financiële
gevolgen

- 1 tafel golf middenstuk blauw
L120 B60 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in blauw met afgerond
randprofiel
- 1 tafelblad golf halfrond geel
diameter 120 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in geel met afgerond
randprofiel
- 1 tafelblad golf halfrond blauw
diameter 120 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in blauw met afgerond
randprofiel
b. schaduwzeil
zeil : ongeveer 6x2,5x3 m in polyester
4 palen in grenen hogedruk geïmpregneerd hout ongeveer 220 cm boven
grond en 75 cm diep verankerd
wind en weerbestendig
eenvoudige montage en demontage (winter) door de gemeentelijke
technische dienst
vuilafwerend (polyesterweefsel)
bescherming tegen regen, UV-straling en hitte
vormstabiel en scheurproof
c zitgroep
ronde tafel en rondlopende bank met leuning en rondlopende bank zonder
leuning.
grootte : plaats voor 12 personen, ongeveer 216x237 cm
ronde tafel : diameter van 140 cm en tafelhoogte 75 cm
bank : zithoogte 43 cm, leuninghoogte 90 cm
kleur : transparant
materiaal : palen en lat van chroomvrij keteldrukgeïmpregneerde en
geschuurde rondhouten met ronde kop. Ronde tafel en bank van NH hoge
druk geïmpregneerd.
Gunningscriteria
Prijs : 30 punten
Ergonomie en comfort : 30 punten
Esthetiek : 40 punten
Kostprijsraming
22.000 EUR, btw inclusief.
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de voorwaarden,
kostprijsraming (22.000 EUR, btw incl.) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van los meubilair, een schaduwzeil
en een zitgroep, bestemd voor de buitenschoolse kinderopvang.

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
BKO – herinrichting
22.000 EUR 84401 13/13 744-51
en uitbreiding huidige
A.P. –code 6.3.05
locatie
25.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (22.000 EUR, btw
incl.) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van los meubilair,
een schaduwzeil en een zitgroep, bestemd voor de buitenschoolse
kinderopvang.
 Voorwaarden :
a. los meubilair
- 10 stapelbare stoelen
zithoogte : 43 cm
kleur : blauw
handgreep in rugleuning
kunststof
stapelbaar
4 poten in metaal
- 1 tafel in zandkleur
zithoogte 71 cm
afmeting circa 80x120 cm
- 6 trappenkasten
grootte ongeveer B 93xH72,5xD75 cm
2 legplanken en 4 geremde rollen
kastoppervlak lino blauw
- 1 boekenbank
zithoogte 42 cm
grootte circa B100xH73xT65 cm
moet dienst doen als boekenschap en zitbank (zitting in blauwe stof - wasbaar
en 2 delig kussen met klitteband)
bank in berken multiplex
ruimte voor boeken achter de bank en onder de bank
- 1 bouw constructietafel
tafel voor spelen met blokken en constructiemateriaal met opstaande wand
tafelblad in geluiddempende linoleumlaag
vakken voor materiaalbakken
grootte circa B82xH87,6xD82 cm
4 wielen, waarvan minstens 2 geremd
beukenfineer met bovenblad in linoleum
- berken scheidingswanden bestaande uit 7 panelen met verbindingsstukken in
massief berken van ongeveer 18 mm, dwarsstangen van metaal afgewerkt met
poedercoating in grijze kleur.
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Verschillende scheidingswanden (winkeltje met schuine schap, legplanken, stang
met haken en markies van katoen/polyester, raam met klapgrendel aan één
zijde te openen en spijlenraam van massief beuken vulling van berkentriplex,
deur met acrylruit en grendelsluiting aan één zijde te openen, 2 gatenwanden
voor hangelementen, wand met groen bordoppervlak en aan binnenzijde
klitzijde en een element met stang en verkleedbak).
Invulling voor
verschillende speelfuncties moeten mogelijk zijn.
Inhangelementen voor in de gatenwanden met verschillende functies
(kookplaten, spoelbak, lepelrek, keukenschap, 2 kistjes, een hangbak en een
draadmand) waarvan de corpus bestaat uit multiplex en afgewerkt is met
beukenfineer
- 10 krukken met metalen onderstel
zithoogte 43 cm
beuken en gepoedercoat staal
- 20 krukken met houten onderstel stapelbaar
zithoogte 43 cm
zitvlak beukenfineer, onderstel beuken multiplex, blank gelakt
- 1 tafel golf middenstuk geel
L120 B60 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in geel met afgerond
randprofiel
- 1 tafel golf middenstuk blauw
L120 B60 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in blauw met afgerond
randprofiel
- 1 tafelblad golf halfrond geel
diameter 120 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in geel met afgerond
randprofiel
- 1 tafelblad golf halfrond blauw
diameter 120 cm
zithoogte 74 cm
tafelblad van berkenfineer met een linoleum toplaag in blauw met afgerond
randprofiel
b. schaduwzeil
zeil : ongeveer 6x2,5x3 m in polyester
4 palen in grenen hogedruk geïmpregneerd hout ongeveer 220 cm boven grond
en 75 cm diep verankerd
wind en weerbestendig
eenvoudige montage en demontage (winter) door de gemeentelijke technische
dienst
vuilafwerend (polyesterweefsel)
bescherming tegen regen, UV-straling en hitte
vormstabiel en scheurproof
c zitgroep
ronde tafel en rondlopende bank met leuning en rondlopende bank zonder
leuning.
grootte : plaats voor 12 personen, ongeveer 216x237 cm
ronde tafel : diameter van 140 cm en tafelhoogte 75 cm
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bank : zithoogte 43 cm, leuninghoogte 90 cm
kleur : transparant
materiaal : palen en lat van chroomvrij keteldrukgeïmpregneerde en
geschuurde rondhouten met ronde kop. Ronde tafel en bank van NH hoge
druk geïmpregneerd.
 Gunningscriteria
Prijs : 30 punten
Ergonomie en comfort : 30 punten
Esthetiek : 40 punten

Punt 14: financiële dienst - Brandbeveiliging. Kennisneming en advies over het voorschot van
de gemeente in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2009, vastgesteld op
134.953,62 EUR

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



artikel 10 van de wet d.d. 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming

Verwijzingsdocumenten



brief d.d. 01/06/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2007
brief d.d. 25/10/2012 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2008
brief d.d. 28/03/2013 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
betreffende het voorschot in de kosten inzake brandbeveiliging 2009




Feiten, context

en argumentatie

Met ingang van dienstjaar 2007 wordt er gewerkt met voorschotten van de
kosten inzake brandbeveiliging. In zijn schrijven d.d. 28/03/2013 deelt de
provinciegouverneur het voorschot mee in de kosten voor de
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Financiële
gevolgen

brandbeveiliging ‘dienstjaar 2009 – gemeenterekening 2008’.
De omslag van de brandweerkosten is gebaseerd op het Koninklijk Besluit
van 25/10/2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in
aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de
wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming (B.S. 21/11/2006).
Dit Koninklijk Besluit werd echter door de Raad van State vernietigd door
haar arrest 204.782 van 4/06/2010.
Op aanraden van de Minister van Binnenlandse Zaken wordt er door de
diensten van de provinciegouverneur gewerkt met voorschotten. Dit in
afwachting van een nieuwe wetgeving om de continuïteit in het
opvragen/uitbetalen van de brandweerkosten te verzekeren waardoor de
hinder voor de gemeenten in het opstellen of naleven van een
meerjarenplan tot een minimum beperkt blijft. Van zodra de nieuwe
wetgeving er is, zullen de correcte verrekeningen worden overgemaakt.
Onze gemeente wordt beschermd door een Y-centrum en het voorschot
van het gemeentelijk aandeel 2009 wordt vastgesteld op 134.953,62 EUR.
Beschikbaar krediet:
- krediet overgebracht van dienstjaar 2009 : 250.000,00 EUR.
Opgelet : omdat het hier een voorschot betreft wordt het saldo van de
vastlegging voorlopig nog niet in de rekening van 2013 afgesloten. Zodra het
definitief saldo gekend is, kan de vastlegging worden afgesloten en kan het
voorschot (eventueel tekort) worden verwerkt.

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

Raming Budgetcode +
Dienst
beschikbaar krediet
135.000 EUR 351/435-01
13/09 GD
(overgedragen via het
T-formulier)

Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van het voorschot van het aandeel van
134.953,62 EUR in de kosten voor de brandbeveiliging voor het dienstjaar
2009.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het aandeel van de gemeente
in de kosten inzake brandbeveiliging voor het dienstjaar 2009, voor een bedrag
van 134.953,62 EUR.
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Punt 15: cultuur - Aanduiden van de afgevaardigden van het gemeentebestuur in het
beheersorgaan gemeenschapscentrum

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




Decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/1/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
artikel 35 van het Gemeentedecreet (geheime stemming)





beslissing van de gemeenteraad d.d. 5/8/2002 houdende oprichten
beheersorgaan gemeenschapscentrum (keuze van de beheersformule en
goedkeuren organiek reglement)

Feiten, context

en argumentatie


Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient ook het
beheersorgaan gemeenschapscentrum opnieuw worden samengesteld.
De samenstelling van het beheersorgaan gemeenschapscentrum wordt
decretaal geregeld door artikel 9 b) van het zogenaamde
Cultuurpactdecreet.
 Deze paragraaf houdt concreet in dat het beheersorgaan bestaat uit
afgevaardigden van het gemeentebestuur én vertegenwoordigers van de
gebruikers en van de filosofische en ideologische strekkingen.
 Deze paragraaf stelt verder dat voor de afgevaardigden van het
gemeentebestuur het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in
acht moet worden genomen. De afgevaardigden van het
gemeentebestuur moeten met andere woorden een evenredige
weerspiegeling vormen van de gemeenteraad. De concrete

Verwijzingsdocumenten
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Stemmen

berekeningswijze hiervoor wordt niet voorgeschreven door het
decreet.
Artikel 8 van het organiek reglement van het beheersorgaan
gemeenschapscentrum bepaalt dat de gemeenteraad 11 leden afvaardigt in
het beheersorgaan en schrijft als berekeningswijze het “LISO-stelsel” voor.
Het LISO-stelsel is een proportionele verdeling waarbij eerst reeds aan alle
fracties 1 mandaat wordt toegekend. De overige mandaten worden
vervolgens puur proportioneel verdeeld. Dit leidt tot volgende verdeling
van mandaten binnen het beheersorgaan gemeenschapscentrum:
 Sp.a: 5
 CD&V: 2
 N-VA: 3
 Open Vld: 1
De afgevaardigden van het gemeentebestuur in het genoemde
beheersorgaan worden aangeduid door de gemeenteraad. De
afgevaardigden van het gemeentebestuur hoeven geen gemeenteraadsleden
te zijn.
Door de politieke fracties in de gemeenteraad werden volgende kandidaten
voorgedragen om te zetelen in het beheersorgaan gemeenschapscentrum:
 Sp.a: Lejon Glenn, Rousselle Kimberley, Spillier Kelly, Van Troeye
Benny, Vermont Evelyn
 CD&V: Devuyst Monique, Hollevoet Danny
 N-VA: Desport Sven, Guffroy Jean-Paul, Opdedrynck Kris
 Open Vld: Bryon Ann

De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de aanduiding van
afgevaardigden voor het beheersorgaan gemeenschapscentrum.
24 raadsleden nemen deel aan de stemming
Er worden 24 briefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag :
 Lejon Glenn bekomt 24 stemmen.
 Rousselle Kimberley bekomt 24 stemmen.
 Spillier Kelly bekomt 24 stemmen.
 Van Troeye Benny bekomt 24 stemmen.
 Vermont Evelyn bekomt 24 stemmen.
 Devuyst Monique bekomt 24 stemmen.
 Hollevoet Dany bekomt 24 stemmen.
 Desport Sven bekomt 24 stemmen.
 Guffroy Jean-Paul bekomt 24 stemmen.
 Opdedrynck Kris bekomt 24 stemmen.
 Bryon Ann bekomt 24 stemmen.

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om namens het gemeentebestuur volgende personen
af te vaardigen in het beheersorgaan gemeenschapscentrum:
 Lejon Glenn
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Rousselle Kimberley
Spillier Kelly
Van Troeye Benny
Vermont Evelyn
Devuyst Monique
Hollevoet Dany
Desport Sven
Guffroy Jean-Paul
Opdedrynck Kris
Bryon Ann

Punt 16: cultuur - Samenstelling bestuur culturele raad. Kennisneming

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond




Decreet d.d. 28/1/1974 betreffende het cultuurpact
Decreet d.d. 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 11/1/2002 ter uitvoering van het
decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid



Feiten, context

en argumentatie


Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad dient ook de
culturele raad opnieuw worden samengesteld.
De culturele raad werd opnieuw samengesteld in vergadering van
27/03/2013. Tijdens deze installatievergadering koos de algemene
vergadering van de cultuurraad eveneens een nieuw bestuur. De
samenstelling van het nieuwe bestuur wordt ter kennisgeving voorgelegd
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aan de gemeenteraad.
Neemt kennis

De gemeenteraad neemt kennis van hiernavolgende samenstelling van het
bestuur van de culturele raad voor de periode 2013-2018.
Naam
Voornaam
Ryckx
Daisy
Baert
Marc
Brugge
Angeline
Degrande
Sandra
Van Eenoo
Frieda
De Leenheer
Marc
Otlet
Andrea
De Leyn
Annemie
Everaert
Chris
Warmoeskerken Hilda
Corthals
Jeanine
Wouters
Peter
Billiouw
Alain

Vereniging
Gezinsbond (voorzitter)
Curieus (ondervoorzitter)
’t Breinings Revuutje
Toneelkring De Klisse
Femma Duinen
Volkshogeschool
deskundige
deskundige
deskundige
deskundige
deskundige
deskundige
Bredens Accordeon Gezelschap

Punt 17: technische dienst - Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van 4
elektrische bakfietsen voor de gemeentelijke reinigingsdienst.
Vaststellen 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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



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



afbeelding elektrische bakfiets
aankoopadvies, uitgebracht door de preventieadviseur met betrekking tot
de aankoop van elektrische bakfietsen

Feiten, context

en argumentatie

In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 15.000 EUR ingeschreven
voor de aankoop van elektrische bakfietsen (1° fase) ten behoeve van de
gemeentelijke reinigingsdienst. Voorgesteld wordt dit jaar 4 stuks aan te
kopen.
Dergelijke fiets is uitgerust met elektronische trapondersteuning, wat het
fietsen lichter en comfortabeler maakt. Bij zware belading, in combinatie
met hevige wind, zoals frequent voorkomt aan onze kust, komt een
elektrische bakfiets goed van pas. Rijden met een elektrische bakfiets is
bovendien tijdbesparend.
Voorwaarden
- Driewieler
- 24” wielen
- Remmen: voor mechanische schijfremmen en achter hydraulische
schijfrem
- Actieradius: zeker 30 km
- Uitneembare accu
- Elektrische naafmotor met 100 % vrijloop
- 7 à 8 versnellingen
- Gel zadel
- Verende zadelpen
- LED verlichting voor en achter
- Aluminium frame
- Voorzien van slot en bagagedrager
- Belasting: circa 90 kg
Kostprijsraming
3.500 EUR/fiets, btw inclusief
Gunningscriteria
Prijs: 50 punten
Ergonomie: 25 punten
Technische waarde: 25 punten
De gemeenteraad wordt voorgesteld vast te stellen de voorwaarden, de
kostprijsraming (14.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van 4 elektrische bakfietsen
bestemd voor de gemeentelijke reinigingsdienst.

Verwijzingsdocumenten










Financiële
gevolgen

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

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
Aankoop 4 elektrische
14.000 EUR 875 13/13 743-98
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bakfietsen

Tussenkomsten





A.P.-code 12.2.09
15.000 EUR

Raadslid Liesbeth Metsu die aangeeft dat haar fractie, die hierover reeds
eerder is tussengekomen, zeer tevreden is over het feit dat elektrische
voertuigen worden aangeschaft.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat het standpunt van het bestuur
inzake aankoop van elektrische wagens hetzelfde gebleven is, dit gelet op de
beperkte actieradius
Schepen Eddy Gryson die er de aandacht op vestigt dat ook volgende jaren
elektrische bakfietsen zullen worden aangekocht en dat huidige opdracht
bijgevolg slechts een 1° fase is.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de voorwaarden, de
kostprijsraming (14.000 EUR, btw inclusief) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van de opdracht van levering van 4 elektrische bakfietsen bestemd
voor de gemeentelijke reinigingsdienst.


Voorwaarden
- Driewieler
- 24” wielen
- Remmen: voor mechanische schijfremmen en achter hydraulische
schijfrem
- Actieradius: zeker 30 km
- Uitneembare accu
- Elektrische naafmotor met 100 % vrijloop
- 7 à 8 versnellingen
- Gel zadel
- Verende zadelpen
- LED verlichting voor en achter
- Aluminium frame
- Voorzien van slot en bagagedrager
- Belasting: circa 90 kg



Gunningscriteria
Prijs: 50 punten
Ergonomie: 25 punten
Technische waarde: 25 punten

Punt 18: technische dienst - Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Elektromagnetisch
sleutelsysteem. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen
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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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd (art. 17 § 2 1° f - technische specificiteit)

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/10/2006
houdende toewijzing van de opdracht van levering voor de uitbreiding van
de bestaande software elektromagnetische sloten aan Bervan bvba,
Nieuwpoortsesteenweg 93, 8400 Oostende (kostprijs 2.480,50 EUR – incl.
btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/12/2007
houdende toewijzing van de opdracht van levering van SALTO
(elektromagnetische sloten) en 60 I-buttons RW blauw aan bvba Bervan,
Nieuwpoortsesteenweg 93, 8400 Oostende (kostprijs 4.675,16 EUR – incl.
btw)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/12/2007
houdende toewijzing van de opdracht van levering van elektromagnetische
sloten SALTO bestemd voor bko, poetslokaal dienstengebouw technische
dienst en lokalen verenigingen aan bvba Bervan, Nieuwpoortsesteenweg 93,
8400 Oostende (kostprijs 3.678,77 EUR – incl. btw)
grondplan genummerde deuren






Feiten, context

en argumentatie


In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 30.000 EUR ingeschreven
om elektromagnetische sloten te voorzien in het gemeentelijk
sportcentrum.
Reeds geruime tijd zijn de deuren van het dienstencentrum Sas, bko, MEC
Staf Versluys, containerpark en bepaalde deuren van het gemeentehuis
voorzien van elektromagnetische sloten. Dit systeem laat toe een betere
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controle te hebben op het praktisch gebruik van lokalen. Het is
aangewezen om een zelfde type sloten (SALTO) aan te kopen, gelet dat de
I-button (sleutel) zodanig kan worden geprogrammeerd dat de toegang tot
meerdere gemeentelijke gebouwen/lokalen met 1 button mogelijk is. De
sloten kunnen geplaatst worden in eigen regie.
Benodigdheden (deuren volgens grondplan genummerd)
 Deur 1 - geautomatiseerde schuifdeur inkom
 halve geo cilinder voor sleutelcontact 30/10
 Deur 2 - geautomatiseerde schuifdeur sas
 halve geo cilinder voor sleutelcontact 30/10
 Deur 3 - houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 4 - houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 5 - houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 6 - buitendeur
 geo cilinder 50 mm BU/30 mm BI
 Deur 7 – houten binnendeur 40 mm
 deurbeslag kruk/kruk
 salto beslag – outdoor kit – afdichtingsrubberset
 salto biocote – extra coating bescherming beslag
 Deur 8 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 9 – beglaasde deur rolslot
 halve geo cilinder 30/10
 rolslot op 50 mm
 Deur 10 – beglaasde deur - rolslot
 halve geo cilinder 30/10
 rolslot op 50 mm
 Deur 11 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 salto beslag – outdoor kit – afdichtingsrubberset
 salto biocote – extra coating bescherming beslag
 Deur 12 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 salto beslag – outdoor kit – afdichtingsrubberset
 salto biocote – extra coating bescherming beslag
 Deur 13 – houten binnendeur 50 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 14 – buitendeur
 geo cilinder 50 mm U / 30 mm B1
 Deur 15 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 16 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/35 mm B1
 Deur 17 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/35 mm B1
 Deur 18 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 19 – geautomatiseerde schuifdeur inkom
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 halve geo cilinder 30/10
Deur 20 – binnendeur
 geo cilinder 35 mm BU/35 mm B1
Deur 21 – buitendeur
 geo cilinder 35 mm BU/40 mm B1- dubbele lezer
Deur 22 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 23 – binnendeur
 halve geo cilinder 30/10
Deur 24 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 25 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 26 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 27 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 28 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 29 – buitendeur
 geo cilinder 40 mm BU/30 mm B1
Deur 30 – buitendeur
 geo cilinder 40 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 31 – buitendeur
 geo cilinder 40 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 32 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 33 – buitendeur
 geo cilinder 55 mm BU/20 mm B1- dubbele lezer
Deur 34 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 35 – buitendeur (nooddeur)
 geen voorzieningen
Deur 36 – binnendeur
 geo cilinder 30 mm BU/30 mm B1
Deur 37 – houten schuifdeur
 haakslot 50 mm
 halve geo cilinder 30/10
Deur 38 – houten deur – max 50 cm diep binnenkruk
 deurbeslag binnenzijde met speciale kruk is 58 mm
 moet uitgewerkt worden
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 39 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 40 – houten schuifdeur
 haakslot 50 mm
 halve geo cilinder 30/10
Diversen
 profielcilinders SMB incl. 3 sleutels/cilinder volgens sluitplan
 sleutel FD/EA in sluitplan
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Financiële
gevolgen

 30 x I-button RW
Kostprijsraming: 13.370 EUR (incl. btw).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
Elektromagnetische
slotensysteem
gemeentelijk
sportcentrum

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
13.370 EUR 764/724-60/13/13
AP-code 17.1.02
30.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (13.370 EUR –
incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering
van een elektromagnetische slotensysteem en I-buttons ten behoeve van het
gemeentelijk sportcentrum.
Benodigdheden (deuren volgens grondplan genummerd)
 Deur 1 - geautomatiseerde schuifdeur inkom
 halve geo cilinder voor sleutelcontact 30/10
 Deur 2 - geautomatiseerde schuifdeur sas
 halve geo cilinder voor sleutelcontact 30/10
 Deur 3 - houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 4 - houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 5 - houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 6 - buitendeur
 geo cilinder 50 mm BU/30 mm BI
 Deur 7 – houten binnendeur 40 mm
 deurbeslag kruk/kruk
 salto beslag – outdoor kit – afdichtingsrubberset
 salto biocote – extra coating bescherming beslag
 Deur 8 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 Deur 9 – beglaasde deur rolslot
 halve geo cilinder 30/10
 rolslot op 50 mm
 Deur 10 – beglaasde deur - rolslot
 halve geo cilinder 30/10
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 rolslot op 50 mm
Deur 11 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 salto beslag – outdoor kit – afdichtingsrubberset
 salto biocote – extra coating bescherming beslag
Deur 12 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
 salto beslag – outdoor kit – afdichtingsrubberset
 salto biocote – extra coating bescherming beslag
Deur 13 – houten binnendeur 50 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 14 – buitendeur
 geo cilinder 50 mm U / 30 mm B1
Deur 15 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 16 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/35 mm B1
Deur 17 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/35 mm B1
Deur 18 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 19 – geautomatiseerde schuifdeur inkom
 halve geo cilinder 30/10
Deur 20 – binnendeur
 geo cilinder 35 mm BU/35 mm B1
Deur 21 – buitendeur
 geo cilinder 35 mm BU/40 mm B1- dubbele lezer
Deur 22 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 23 – binnendeur
 halve geo cilinder 30/10
Deur 24 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 25 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 26 – buitendeur
 geo cilinder 30 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 27 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 28 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 29 – buitendeur
 geo cilinder 40 mm BU/30 mm B1
Deur 30 – buitendeur
 geo cilinder 40 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 31 – buitendeur
 geo cilinder 40 mm BU/30 mm B1- dubbele lezer
Deur 32 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 33 – buitendeur
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 geo cilinder 55 mm BU/20 mm B1- dubbele lezer
Deur 34 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 35 – buitendeur (nooddeur)
 geen voorzieningen
Deur 36 – binnendeur
 geo cilinder 30 mm BU/30 mm B1
Deur 37 – houten schuifdeur
 haakslot 50 mm
 halve geo cilinder 30/10
Deur 38 – houten deur – max 50 cm diep binnenkruk
 deurbeslag binnenzijde met speciale kruk is 58 mm
 moet uitgewerkt worden
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 39 – houten binnendeur 40 mm
 XS4 deurbeslag kruk/kruk
Deur 40 – houten schuifdeur
 haakslot 50 mm
 halve geo cilinder 30/10
Diversen
 profielcilinders SMB incl. 3 sleutels/cilinder volgens sluitplan
 sleutel FD/EA in sluitplan
 30 x I-button RW

Punt 19: technische dienst - Openbare werken. Opdracht van werken tot realisatie van het
voetpadenprogramma 2013. Vaststelling van de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze
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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet
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Juridische grond



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

Verwijzingsdocumenten




bestek voetpadenprogramma 2013
situatieplannen

Feiten, context

en argumentatie




In het investeringsbudget 2013 is een krediet van 115.000 EUR voorzien
voor het financieren van de aanleg en het vernieuwen van voetpaden in
2013.
Bij het vernieuwen van voetpaden dient rekening gehouden met de toestand
van de rioleringen in de betrokken straten. Sommige voetpaden met
boordstenen en goten zijn verzakt door de slechte toestand van de
rioleringen die er onder of naast liggen. Het heraanleggen van het voetpad
inclusief boordstenen en goten is dan niet verantwoord (cfr.
Nukkerwijkstraat). Er dient eveneens rekening gehouden met de ingrepen,
door nutsmaatschappijen gepland. Bij iedere aanleg van nieuwe voetpaden
worden door de technische administratie, alle nutsmaatschappijen
aangeschreven om na te gaan of er geen nieuwe leidingen dienen te worden
aangelegd in de betrokken zones.
Voorstel programma – heraanleg (vermoedelijke hoeveelheden)
 Wandelpad tussen Fazantenlaan, Parklaan, Sluisvlietlaan
 uitbreken
 445 m²
 leveren en plaatsen van voetpadtegels 22x22x6– grijs
 445 m²
 leveren en plaatsen van nieuwe boordstenen (ID4)
 378 lm
 deksels op peil brengen
 3 stuks
 kostprijsraming: 29.390,90 EUR (incl. btw)
 Wandelpad tussen Fazantenlaan - Driftweg
 uitbreken
 124 m²
 leveren en plaatsen betonstraatstenen 22x22x6 - grijs
 124 m²
 leveren en plaatsen van boordstenen (ID4)
 120 lm
 deksels op peil brengen
 1 stuk
 kostprijsraming: 8.480,89 EUR (incl. btw)
 Veldstraat (zijde bewoning)
 uitbreken
 506,50 m²
 leveren en plaatsen van betonstraatstenen 22x20x6 - grijs
 506,50 m²
 leveren en plaatsen boordstenen
 252 m
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Financiële
gevolgen

deksels op peil brengen
 3 stuks
 aanpassen goot
 252 lm
 kostprijsraming: 40.217,38 EUR (incl. btw)
 Totale kostprijs: 78.089,17 EUR (incl. btw)
Voorstel programma - te verhalen (vermoedelijke hoeveelheden)
 Fritz Vinckelaan tussen de huizen nrs. 107 en 115 A (woningen
Blomme) – provisie van 6.455 EUR in de gemeentekas
 uitbreken
 232,80 m²
 leveren en plaatsen betonstraatstenen 22x22x8 - zandkleurig
 217,80 m²
 leveren en plaatsen betonstraatstenen 30x15x8 – rood
 15 m²
 leveren en plaatsen boordstenen (IC2)
 71 lm
 deksels op peil brengen
 1 stuk
 aanpassen goot
 71 lm
 kostprijsraming:13.934,12 EUR (incl. btw)
 Morinenlaan 6 en 8 (te verhalen)
 uitbreken
 33,60 m²
 leveren en plaatsen voetpadtegels 30x30x5 – grijs
 33,60 m²
 kostprijsraming: 1.666,90 EUR (incl. btw)
 Sluizenstraat 172 – 172 A (te verhalen)
 uitbreken
 143 m²
 leveren en plaatsen van voetpadtegels 30x30x5 – grijs
 143 m²
 leveren en plaatsen van boordstenen (IC2)
 27 lm
 leveren en plaatsen + aansluiten straatkolk
 1 stuk
 kostprijsraming: 8.548,65 EUR (incl. btw)
 Watervliegpleinstraat hoek Kruisnetstraat (te verhalen)
 uitbreken
 121,50 m²
 leveren en plaatsen van voetpadtegels 30x30x5 – grijs
 121,50 m²
 kostprijsraming: 6.027,62 EUR (incl. btw)
 Totale kostprijs te verhalen: 30.177,29 EUR (incl. btw)
Algemeen totaal: 108.266,46 EUR (incl. btw)

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

Verslag gemeenteraadszitting 22/04/2013

52

Omschrijving
Voetpadenprogramma
2013

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Raming (incl. btw) Budgetcode +
beschikbaar krediet
108.266,46 EUR 421/731-60/13/13
AP-code 10.2.01
115.000 EUR

Dienst
BD

De gemeenteraad stelt vast het bestek (2013/TD/voetpaden), kostprijsraming
(108.266,46 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (openbare aanbesteding)
van de opdracht van werken tot realisatie van het voetpadenprogramma 2013.
Het bestek (2013/TD/voetpaden) maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 20: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische grond



huishoudelijk reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
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Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck
 Raadslid Kris Opdedrynck die de aandacht vestigt op de bezorgdheid van
een aantal inwoners, veelal oudere inwoners, over de oude begraafplaats
“Sas” en over de formaliteiten die dienen vervuld om overleden en op deze
oude begraafplaats begraven familieleden te laten overbrengen naar de
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begraafplaats. Het raadslid vraagt dan ook om via de verschillende
communicatiekanalen duidelijke informatie te verstrekken over wat
nabestaanden te doen staat met het oog op overbrenging.
Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe
 Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat bij de sluiting van de
begraafplaats “Sas” alle nabestaanden persoonlijk werden verwittigd maar
dat hij de informatiedienst zal vragen om via de communicatiekanalen, meer
in het bijzonder het gemeentelijk informatieblad, nogmaals duidelijke
informatie te geven over deze sluiting en de mogelijkheid tot overbrenging.
Een eerste tekst kan reeds worden opgenomen in het informatieblad van
mei of juni. In dit verband wijst de burgemeester er ook op dat dit eveneens
geldt voor de begraafplaats “Dorp” rond de kerk Sint-Rikier die eveneens
werd gesloten.

Punt 21: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Cattoir

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid
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Mondelinge vraag van raadslid Dirk Cattoir
 Raadslid Dirk Cattoir die wijst op het belang van de wijkraden als overlegen inspraakorgaan maar daartegenover moet vaststellen dat in de voorbije
jaren de vergaderfrequentie van deze raden telkens is verminderd. De
laatste vergaderingen van de wijkraden dateren inmiddels van maart 2012.
Weliswaar heeft er nog een vergadering plaatsgevonden met de
wijkraadvoorzitters, waarin het bestuur zijn toekomstplannen inzake
inspraak, participatie en wijkraden heeft toegelicht maar tot op heden werd
hierover niets meer vernomen. Ook de nieuwe voorzitter van wijkraad
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“Duinen” (opvolger van raadslid Cattoir) werd nog niet gecontacteerd met
betrekking tot het opnieuw opstarten van deze wijkraad. Raadslid Cattoir
wenst dan ook de inzichten te kennen van het college inzake
wijkraden/participatie.
Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe
 Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de wijkraden de
voorbije jaren zeker hun waarde hebben gehad maar dat het bestuur
inspraak en participatie ruimer ziet dan wijkraden en wijkwerking. Vandaar
ook dat momenteel een beleidsnota “Inspraak en participatie” wordt
voorbereid waarin de diverse mogelijke initiatieven inzake participatie
worden opgenomen. In deze nota wordt o.m. het idee van
participatietrajecten uitgewerkt. Participatietrajecten die zullen worden
opgezet bij grote projecten. Daarnaast wordt in deze nota naast de
reguliere wijkradenwerking ook aandacht gegeven aan wijkwandelingen met
o.m. technische dienst, lokale politie,…Deze ontwerpnota is nagenoeg
afgewerkt en zal in de zitting van mei worden voorgelegd aan de
gemeenteraad die deze nota nog kan aanvullen en verfijnen. Bedoeling is dan
om uitvoering te geven aan deze nota vanaf september en vanaf dan ook de
wijk(raden-) werking opnieuw op te starten. De burgemeester wijst er ook
nog op dat hij wenst dat deze nota een levend document zal worden m.a.w.
een nota die regelmatig zal worden geëvalueerd en bijgestuurd. Ook wijst
hij erop dat deze nota een “subplan” is van het algemeen beleidsplan dat
reeds werd goedgekeurd door de gemeenteraad, daar waar andere
besturen pas gestart zijn met de opmaak hiervan.

Punt 22: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Liesbeth Metsu

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid
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opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013
Mondelinge vraag van raadslid Liesbeth Metsu
 Raadslid Liesbeth Metsu die een oproep doet voor meer aandacht van het
gemeentebestuur voor bijen en biodiversiteit. In dit verband wijst het
raadslid op de doelstelling 215 van het algemeen beleidsprogramma waarin
wordt gesteld dat de streekeigen biodiversiteit in stand dient gehouden en
dient geëxperimenteerd met alternatieve beplanting als biotoop voor
insecten en bijen. Mogelijke concrete acties zijn aldus het raadslid aankoop
en ter beschikking stellen van bloemenmengsel, het aanplanten van de juiste
struiken en planten, een bijenhotel in het containerpark dit gecombineerd
met sensibiliserende acties die onder meer kunnen uitgaan van milieudienst
en milieuraad.
Antwoord van schepen Jens Vanhooren
 Schepen Jens Vanhooren die antwoordt dat het de bedoeling is om na de
uitbreiding van het containerpark in het nog “groene” gedeelte van dit park
een bijenhotel te voorzien en hierrond dan ook een aantal sensibiliserende
acties te organiseren. Schepen Vanhooren wijst bovendien op de
mogelijkheid voor klassen om nu reeds een geleid bezoek te brengen aan
het containerpark. De leerlingen die dit de voorbije weken hebben gedaan
waren hierover zeer enthousiast.

Punt 23: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Bolle

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid
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Mondelinge vraag van raadslid Patrick Bolle
 Raadslid Patrick Bolle die de stand van zaken wenst te kennen inzake zijn
voorstel om een shoppingbus in te leggen. Voorstel dat is ingegeven door
het verdwijnen van de kleinhandelszaken op de wijk sas en de problemen
die dit stelt voor vooral oudere mensen om de noodzakelijke
boodschappen te doen.
Antwoord van burgemeester Steve Vandenberghe
 Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat De Lijn eind februari
jl. werd gevraagd om hierover een voorstel te formuleren. Uit het
antwoord van De Lijn blijkt nu evenwel dat het inleggen van een dergelijke
shoppingbus tijdens twee dagen van de week, naargelang er 7 of 8 ritten
dienen te worden voorzien, 55.000 of 60.000 EUR zal kosten aan het
gemeentebestuur. De burgemeester meent dat dit een hoge kostprijs is die
bovendien niet is gebudgetteerd voor 2013. Er wordt momenteel nagegaan
of er goedkopere alternatieven zijn.
Raadslid Patrick Bolle beaamt dat de door De Lijn gevraagde prijs zeer hoog
ligt.

Punt 24: secretariaat - Mondelinge vragen van raadslid Louis Van Belleghem

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid
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Raadslid Louis Van Belleghem die aandacht vraagt voor de beperkte
parkeerduur in de omgeving van de vrije basisschool Duinen en de
problemen die dit met zich meebrengt voor de personeelsleden van die
school. Het raadslid wenst te vernemen in welke mate kan tegemoet
worden gekomen aan deze verzuchtingen.
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Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat het voorstel om deze
beperkte parkeerduur uit te breiden van twee tot drie uur momenteel in
behandeling is bij de verkeerscommissie.
Raadslid Louis Van Belleghem die zeer blij is met de realisatie van
strandcafés ter hoogte van post 2 en 6 en in dit verband verwijst naar zijn
eerdere tussenkomst in de gemeenteraad. Anderzijds meent hij dat het
toewijzen van deze twee concessies aan één en dezelfde concessionaris een
nadelige invloed kan hebben op de kwaliteit. Hij pleit er dan ook voor dat
bij de concessies die zullen worden verleend voor langere duur de nodige
waarborgen zullen worden ingebouwd voor een onderlinge concurrentie
die de kwaliteit van de uitbating ten goede moet komen.
Schepen Erwin Feys die antwoordt dat het dossier strandcafés reeds enige
tijd wordt voorbereid maar dat het nog niet mogelijk was om reeds dit jaar
de langdurige concessie administratief voor te bereiden. Bijgevolg werd
voor 2013 opnieuw een concessie voor één jaar uitgeschreven waarvoor
slechts één kandidaat heeft ingeschreven.
Schepen Eddy Gryson die vraagt de invulling door de huidige concessionaris
af te wachten vooraleer uitspraken te doen over de kwaliteit hiervan.
Raadslid Louis Van Belleghem die de aandacht vestigt op de betoelaging die
kan worden verkregen van de Vlaamse overheid voor nieuwe projecten
inzake volkstuintjes en het hieraan gekoppeld tv-programma van “Vier”.
Het raadslid weet uit goede bron dat “Vier” nog op zoek is naar een
kustgemeente die hieraan wil participeren. In dit verband suggereert het
raadslid het Paelsteenveld of een stuk landbouwgrond dat kan worden
gepacht.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat ons bestuur op korte
termijn niet kan voldoen aan de voorwaarden van deze betoelaging maar dat
wel het idee zal worden onderzocht om landbouwgrond in te richten als
volkstuintjes, waarbij een landbouwer instaat voor begeleiding. Het
gemeentebestuur zal hiervoor contact nemen met een vzw die dergelijke
projecten begeleidt.

Punt 25: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Liesbeth Metsu

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, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir en Louis Van
Belleghem, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Afwezig met
kennisgeving

Erwin Poppe, raadslid
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Mondelinge vraag van raadslid Liesbeth Metsu
 Raadslid Liesbeth Metsu die opmerkt dat handelszaken over de mogelijkheid
beschikken om een link naar hun website te plaatsen op www.bredene.be
maar dat hiervan onvoldoende gebruik wordt gemaakt. In dit verband
vraagt ze dan ook om deze mogelijkheid te promoten bij handelaars, KMO’s
en de raad voor lokale economie.
Antwoord van schepen Eddy Gryson
 Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat straks, met steun van het
provinciebestuur, werk zal gemaakt worden van de economische kaart van
Bredene waardoor iedereen een duidelijk zicht moet krijgen op de diverse
actoren binnen de lokale economie.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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