VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26/01/2015

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 18/12/2014

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 18/12/2014 worden goedgekeurd.

Punt 2: verkeer - Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Polderstraat)

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
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Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005
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
Ministeriële Omzendbrief d.d. 03/04/2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap
Decreet d.d. 16/05/2008 op de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23/01/2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 03/04/2009 betreffende de gemeentelijke
aanvullende reglementen over het wegverkeer

beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2014 houdende het opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Polderstraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/01/2015
houdende het opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement
op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Polderstraat)

De inwoner van de Polderstraat 53, 8450 Bredene waarvoor een parkeerplaats
voor personen met een handicap was ingericht ter hoogte van de woning, is
overleden.
De familie vraagt om deze parkeerplaats op te heffen zodat opnieuw kan
worden geparkeerd voor de woning zonder FOD-kaart.
De lokale politie heeft geen bezwaar.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
(Polderstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 18/12/2014 houdende het opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende de Polderstraat.
Artikel 2
In de Polderstraat wordt een verplicht fietspad ingericht langs de zijde van de
pare huisnummers vanaf 25 m voor de aansluiting met de Spuikomlaan tot aan
het huis nr. 48. Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het
verkeersbord D7.
Artikel 3
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In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige
bromfietsers ingericht :

haaks over de rijbaan, vanaf hoek August Plovieplein-Polderstraat
naar hoek August Plovieplein-Europastraat (op het verhoogd kruispunt);

ter hoogte van het huis nr. 159, komende uit de richting
Nukkerwijk;

ter hoogte van het huis nr. 48, komende uit de richting
Nukkerwijk.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door twee onderbroken strepen
gevormd door witte vierkanten, overeenkomstig artikel 76.4 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Polderstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers ingericht, haaks
over de rijbaan vanaf de hoek Polderstraat/August Plovieplein naar de hoek
Europastraat/August Plovieplein.
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 5
De Polderstraat wordt verdeeld in twee rijstroken door middel van :
 onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975
- in de bocht ten oosten van de Ibislaan
- ter hoogte van de asverschuiving, die zich bevindt tegenover de huizen nr.
105 tot 123
- in de bocht ter hoogte van het huis nr. 205.
Artikel 6
In de Polderstraat wordt een verdrijvingsvlak ingericht langs de zijde van de
oneven huisnummers, meer bepaald op de parkeerstrook ter hoogte van het huis
nr. 81.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden overeenkomstig artikel 77.4 van
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 7
In de Polderstraat is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan maximum 5 ton in het
gedeelte tussen de Kleiveldstraat en de Ibislaan, uitgezonderd plaatselijk
verkeer.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord C21 - 5 T
met onderbord.
Artikel 8
In de Polderstraat, ter hoogte van het huis nr. 45 op de hoek met de
Verenigingstraat 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.
Artikel 9
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In de Polderstraat is het verboden te parkeren aan de zijde van de pare
huisnummers, vanaf het huis nr. 50 tot aan de aansluiting met de Europastraat.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door het verkeersbord E1.
Artikel 10
In de Polderstraat is het verboden te parkeren:

ter hoogte van het huis nr. 207, tussen de twee parkeerhavens;

langs de zijde van de oneven huisnummers, meer bepaald tussen
de garages van de huizen nrs. 215 en 217.
Deze reglementering zal gesignaleerd worden door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 11
In de Polderstraat ter hoogte van de inrit van de woning met nr. 171 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 01/12/1975.

Punt 3: beleidsondersteuning - Algemene administratieve politie. Vaststellen ontwerp van diverse
wijzigingen aan de algemene politieverordening (intercommunaal containerpark IVOO - diverse kleine
aanpassingen)

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid




artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet
artikel 2 van de wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties

Juridische
grond




artikels 119bis, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden
gewijzigd
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 17/02/2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement d.d. 14/12/2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
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beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24/11/2014
houdende vaststellen ontwerp van diverse wijzigingen aan de algemene
politieverordening
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/01/2015
houdende vaststellen ontwerp van wijziging aan de algemene
politieverordening (uitstap uit intercommunaal containerpark IVOO)
artikels 3.4.2, 4.3.1, 6.1.4 en 4.2.5 van de algemene politieverordening
nota inschatting jaarlijkse kosten containerpark IVOO

Naar aanleiding van een aantal van elkaar losstaande oorzaken, wordt
voorgesteld om op diverse plaatsen de algemene politieverordening aan te
passen, zoals hieronder geval per geval wordt toegelicht.
Intercommunaal containerpark IVOO
 Voorgesteld wordt om in de politieverordening op te nemen dat het
intercommunaal containerpark IVOO voortaan niet meer kan worden
gebruikt door Bredenaars, met uitzondering van KMO’s die gebruik
zouden kunnen blijven maken van het KMO-gedeelte van het park. De
dienstverantwoordelijke van het gemeentelijk containerpark schat dat
een verbod op gebruik van het IVOO-park maandelijks tot een 300 à 400
extra bezoekers zal leiden in het gemeentelijk park. Het gemeentelijk
park kan deze extra capaciteit verwerken
 In zitting d.d. 19/12/2013 stelde de gemeenteraad een nieuw
retributietarief vast voor het gemeentelijk containerpark. Dit nieuw
tarief paste de nieuwe wettelijke bepalingen toe van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Vlarema), dat stelt dat de aanvoer van bepaalde
afvalfracties op het containerpark verplicht betalend moet zijn
 In het intercommunaal containerpark van IVOO wordt de Vlaremawetgeving tot nog toe niet correct toegepast. Oostende, als grootste
partner van de vennootschap en als gemeente waar het intercommunaal
containerpark gelegen is, weigerde immers steeds om nieuwe tarieven in
te voeren die in overeenstemming zijn met Vlarema. Juridisch zijn er ook
geen drukkingsmiddelen beschikbaar om dergelijke nieuwe tarieven af te
dwingen. De gemeentelijke belastingsbevoegdheid is immers bepaald
door artikel 170 van de Grondwet. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben dergelijke belastingsbevoegdheid niet. In de praktijk
betekent dit dus dat IVOO niet eigenmachtig tarieven kan invoeren (zo
het al zou willen), maar volledig afhankelijk is van unanieme
overeenstemming tussen de vennoten-gemeenten om (in naam van de
gemeenten) belastingen te innen. Dergelijke unanimiteit is er zoals
gezegd dus niet. Bij gebrek aan unanimiteit kunnen er ofwel volledig
geen tarieven worden geheven, ofwel legt de gemeente die het park
huisvest in de praktijk dikwijls zelf eenzijdig de tarieven op (zoals is
gebleken uit navraag omtrent dit thema bij VVSG en OVAM). In ieder
geval blijft het resultaat in de praktijk hetzelfde: de weigering van
Oostende om te laten betalen voor bepaalde fracties betekent dat het
park sowieso de regels van Vlarema niet correct zal toepassen
 Aangezien Bredenaars in de praktijk via IVOO nog steeds o.a. gratis
brandbaar afval kunnen aanvoeren, is het niet verwonderlijk dat het
aantal Bredense bezoekers in dit park sterk is gestegen. Bredene heeft
ook de vraag gesteld of er via de automatische identificatie aan de
ingang van het IVOO-park mogelijkheid is om een gedifferentieerd tarief
toe te passen naar gelang de herkomst van de bezoeker, maar ook dit
werd door IVOO geweigerd wegens praktisch onhaalbaar
 Momenteel maken enkel nog inwoners van Oostende, Bredene en (in
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theorie) Ichtegem gebruik van het intercommunaal containerpark. De
andere vennoten van IVOO hebben hun inwoners enige tijd geleden al
verboden nog langer gebruik te maken van het park wegens het onwettig
tariefbeleid. Tot nog toe werd gehoopt dat dit euvel nog kon worden
opgelost, maar de praktijk bewijst ondertussen het tegendeel. Voor
Bredene zijn aan de huidige situatie diverse praktische en financiële
nadelen verbonden:
 Alleen Oostende en Bredene dragen de facto nog bij in de vaste
werkingskosten van het IVOO-park (NB: het aantal bezoekers uit
Ichtegem is quasi verwaarloosbaar). Door het gebrek aan andere
partners, gekoppeld aan een stijgend aantal Bredenaars dat van dit
park gebruik maakt, draagt Bredene nu buitensporig hoog mee op
voor de vaste werkingskosten
 In een afzonderlijke “nota inschatting jaarlijkse kosten
containerpark IVOO” wordt een weloverwogen schatting gemaakt
van de jaarlijkse kostprijs voor Bredene verbonden aan de
huidige werking van het intercommunaal containerpark. De
conclusies van deze nota worden onderstaand samengevat
 Al naar gelang de concrete omstandigheden, moet de jaarlijkse
bijdrage momenteel ongeveer op een bedrag tussen de 45.000 à
50.000 EUR worden ingeschat. Eigenlijk gaat dit over verloren
kosten, aangezien er daarnaast ook nog een gemeentelijk
containerpark wordt uitgebaat dat perfect de toevoer van alle
Bredenaars kan verwerken
 Ook aan inkomstenzijde doet Bredene financieel verlies,
aangezien het IVOO-park momenteel actief wordt gebruikt om
het gemeentelijk retributiereglement te ontduiken. Een correcte
inschatting van dit verlies kan momenteel niet worden gegeven,
maar ligt momenteel vermoedelijk in een grootteorde van ±
10.000 EUR per jaar (afhankelijk van hoeveelheid, gewicht en
grootte aangevoerde voorwerpen)
 Het tariefbeleid van IVOO kost Bredene aan inkomsten- en
uitgavenzijde samen dus vermoedelijk een kleine 60.000 EUR per
jaar, zonder dat hiervoor een gevoelige extra (en wettelijk
correcte) dienstverlening kan worden aangeboden.
 Aansluitend op het voorstel om Bredenaars te verbieden het IVOO-park te
gebruiken wordt ook voorgesteld om aan Oostende te vragen om het
particulier gedeelte van het IVOO-park over te nemen als stedelijk
containerpark. Dit laatste aangezien er in de praktijk enkel nog door
Oostendenaars gebruik zou kunnen worden gemaakt van het park (NB:
het aantal bezoekers uit Ichtegem blijkt in de praktijk verwaarloosbaar
klein). Het KMO-gedeelte van het IVOO-park zou wel intercommunaal
moeten blijven.
Bevoegd orgaan toekennen huisnummers
 Artikel 3.4.2 bepaalt momenteel “Iedere eigenaar van een gebouw
brengt op dit gebouw de huisnummering aan die door het
gemeentebestuur werd toegekend […]”. Dit laat interpretatie open over
welk gemeentelijk bestuursorgaan bevoegd is om dit artikel uit te
voeren. Voorgesteld wordt dan ook om hier uitdrukkelijk te vermelden
dat deze bevoegdheid toekomt aan het college van burgemeester en
schepenen (en dit overeenkomstig artikel 57 §1. van het
Gemeentedecreet). NB: in de praktijk wordt deze bevoegdheid
voornamelijk via de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen e.d.
uitgeoefend.
Afmetingen zakjes hondenpoep
 Volgens artikel 4.3.1 dient diegene die zich met een hond op een
openbare plaats begeeft, steeds in het bezit te zijn van een recipiënt of
een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van de hond.
Dit artikel legt minimale afmetingen op waaraan deze recipiciënten
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moeten voldoen (te weten 20 x 30 cm). Deze afmetingsbepaling is echter
te nodeloos specifiek. Voorgesteld wordt om dit door een meer algemeen
voorschrift te vervangen.
Openingstijden en afbakening naaktstrand
 De gemeenteraad besliste in zitting d.d. 27/12/2001 om de grenzen van
het naaktstrand, alsook de openingsperioden van het naaktstrand vast te
leggen. Concreet werd toen beslist:
 “De periode dat naaktrecreatie toegelaten wordt op een strandzone
gelegen ten oosten van de reddingspost 6 "Hippodroom", vanaf ± 250
meter voor de grens met de gemeente De Haan tot de
grensscheiding, voor het jaar 2002 en volgende jaren vast te stellen
vanaf de zaterdag voor de paasvakantie tot en met de tweede zondag
van de maand oktober.”
 In de praktijk is gebleken dat deze losse beslissing van de gemeenteraad
beter zou worden geïntegreerd in de algemene politieverordening. Dit
zorgt voor meer duidelijkheid en voor een extra stok achter de deur qua
handhaving.

Raadslid Dirk Cattoir die opmerkt dat de inwoners voor wie het praktischer is
om gebruik te maken van het intercommunaal containerpark te Zandvoorde
dan van het gemeentelijk containerpark, door het verbod op het gebruik van
dit intergemeentelijk containerpark vanaf 1 maart a.s., eigenlijk het
slachtoffer worden van het feit dat de IVOO en de stad Oostende weigeren de
wetgeving te volgen en overheden zoals OVAM er niet in slagen om Oostende
te verplichten de bewuste bepalingen van VLAREMA toe te passen. In dit
verband wijst het raadslid ook op de resultaten van een enquête die hij heeft
gehouden bij de Bredense gebruikers van het intercommunaal containerpark.
In totaal hebben 103 inwoners hun medewerking verleend aan dit onderzoek.
Op de vraag waarom gebruik wordt gemaakt van het intergemeentelijk
containerpark werd door 85 personen gewezen op het gratis karakter. Voor 7
personen ligt dit containerpark in de omgeving of op de weg naar het werk en
is het bijgevolg praktischer om afval hier te deponeren. Respectievelijk 5 en
8 inwoners wijzen enerzijds op de “onhandigheid” van het gemeentelijk
containerpark (te hoge containers en te gevaarlijke trap) en anderzijds het
onvriendelijk personeel. Het raadslid geeft aan het niet eens te zijn met de
mening over het onvriendelijk personeel. Op de vraag wat men gaat doen als
men straks niet meer terecht kan op het containerpark van de IVOO
antwoordden 32 dat “het afval dan wel op een andere manier zal
verdwijnen” (achterlaten, ophaling restafval), 11 zullen via vrienden, familie
woonachtig in Oostende toch blijven gebruik maken van het containerpark
van de IVOO, 35 personen zullen gebruik maken van het gemeentelijk
containerpark waarvan 23 aangeven bewuster te zullen omgaan met afval en
het bezoek aan het containerpark te zullen beperken, 27 personen weten het
nog niet of hebben geen antwoord gegeven.
Het raadslid benadrukt nogmaals dat de intercommunale hier in de fout gaat
en de toezichthoudende overheid, hier i.c. de OVAM, onvoldoende
inspanningen doet om deze onwettigheid te doen ophouden. Tevens wenst
het raadslid te weten of de geruchten met betrekking tot het verdelen van
de reserves van de IVOO onder de vennoten correct zijn.
Raadslid Kris Opdedrynck die naar aanleiding van de tussenkomst van raadslid
Cattoir er de aandacht op vestigt dat wel degelijk al inspanningen zijn
gedaan om de IVOO/stad Oostende ertoe over te halen om het deponeren
van de fracties zoals bepaald in de VLAREMA betalend te maken. Het raadslid
wijst er op dat het principe “de vervuiler betaalt” dient gehuldigd. Uit het
dossier blijkt dat het huidig en toenemend gebruik door de Bredenaars van
het intercommunaal containerpark, een zeer aanzienlijke kost meebrengt
voor het gemeentebestuur. Het raadslid wijst erop dat de Bredenaars die wel
gebruik maken van het gemeentelijk containerpark nu dubbel betalen,
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aangezien zij via hun belastingen ook mee betalen aan de huidige kosten van
het intercommunaal containerpark. Het raadslid suggereert ook om het
verbod om vanaf 1 maart a.s. nog gebruik te maken van dit intercommunaal
containerpark te compenseren door de inwoners “meer waar te geven voor
hun geld” op het gemeentelijk containerpark. Hiermee bedoelt het raadslid
het optimaliseren van de dienstverlening, uitbreiden van de openingsuren en
het verhogen van het comfort.
Voorzitter Kristof Vermeire antwoordt dat het, door een kronkel in de
wetgeving, de stad Oostende is – als bestuur van de gemeente waar het
intercommunaal containerpark is gevestigd – die de tarieven bepaalt op dit
containerpark. Daarenboven heeft de stad Oostende ook de meerderheid
binnen de IVOO. De voorzitter betreurt dat de OVAM zoveel respijt geeft aan
de stad Oostende/IVOO om hier de vigerende regelgeving toe te passen. De
voorzitter betreurt ook het gebruik van de terminologie “gratis afval
deponeren”. Het deponeren van grof vuil in het containerpark is geenszins
gratis, aangezien de inwoners die braaf naar het gemeentelijk containerpark
gaan – zoals reeds eerder gesteld door raadslid Opdedrynck – twee maal
betalen.
Schepen Jens Vanhooren die erop wijst dat volgende jaren heel wat
inspanningen zullen worden gedaan om het comfort op het containerpark nog
verder te verhogen, dit door de investering in modulair, oprijdbare platform
met verzonken afvalcontainers. Ter aanvulling van de cijfers van raadslid
Cattoir wijst de schepen erop dat uit de gegevens van de IVOO blijkt dat
sommige inwoners tot 3x/week en 80x/jaar gebruik maken van het
intercommunaal containerpark, waaruit kan afgeleid worden dat – temeer er
onvoldoende controle is op dit park – ook KMO’s gebruik maken van het
gedeelte van het park van de IVOO dat bestemd is voor de particulieren. Dit
brengt heel wat kosten met zich mee. Kosten die in stijgende lijn zijn en
vermoedelijk nog zouden zijn toegenomen, indien de toegang tot dit park
niet zou zijn verboden.
Raadslid Kris Opdedrynck die met betrekking tot de opmerking over de
reserves van de IVOO de aandacht vestigt op de gewijzigde situatie inzake de
belastingen op de intercommunales en die bijgevolg de bestuurders van de
IVOO oproept om bij eventuele terugbetaling van de reserves aan de
vennoten dit professioneel te benaderen en zich hierbij te laten adviseren
door experts.
Raadslid Sandy Dobbelaere die antwoordt dat de stad Oostende reeds nota’s
heeft opgemaakt over de bestemming van deze reserves, maar dat het
inderdaad de bedoeling is binnen het directiecomité om dit te laten
begeleiden door deskundigen op dit vlak en om bijgevolg het voorstel van
Oostende niet blindelings te volgen. Het voorstel terzake wordt opnieuw
behandeld door het directiecomité op 3 februari a.s. Het raadslid wijst ook
nog op het belang om dit containerpark van de IVOO intergemeentelijk te
houden, dit in functie van de KMO’s die met alle fracties terecht kunnen in
het gemeentelijk afvalbakkenpark.
Raadslid Dany Hollevoet wijst op de communicatie in de recentste IVOOafvalkalender met betrekking tot het gratis gebruik van het intercommunaal
containerpark en dringt erop aan om de maatregel die vandaag wordt
genomen duidelijk, volledig en gemotiveerd te communiceren naar de
inwoners.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat precies om die reden
het verbod pas ingaat op 01/03. Hierdoor kan deze maatregel immers
voldoende worden gecommuniceerd, o.m. via het gemeentelijk infoblad.
Voorzitter Kristof Vermeire die nog stelt dat deze maatregel niet betekent
dat geen verdere inspanningen zullen worden gedaan om de IVOO/stad
Oostende te overtuigen om op het park van de IVOO de verplichte tarieven
voor bepaalde fracties toe te passen.
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Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om artikels 3.4.2, 4.3.1 en 6.1.4 van de algemene
politieverordening op te heffen en opnieuw vast te stellen. De artikels maken
integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om met ingang van 01/03/2015 artikel 4.2.5 van de
algemene politieverordening op te heffen en opnieuw vast te stellen. Dit artikel
maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
De gemeenteraad zal aan het stadsbestuur van Oostende vragen om het
intercommunaal containerpark van IVOO zo spoedig mogelijk na 01/03/2015 over
te nemen als stedelijk containerpark, met uitzondering van het gedeelte dat is
bestemd voor KMO’s.

Punt 4: sportdienst - Sport. Erkenning van Duikschool-Dive Team Medusa als sportvereniging

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 28/01/1974 betreffende het cultuurpact

Verwijzingsdocumenten



beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/04/2014 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het reglement voor erkenning en subsidiëring van
Bredense sportverenigingen (technische aanpassing reglement in functie van
invoering beleids- en beheerscyclus)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/01/2015
houdende aanvraag van Duikschool-Dive Team Medusa tot erkenning als
Bredense sportvereniging
aanvraagdossier van Duikschool-Dive Team Medusa tot erkenning als Bredense
sportvereniging
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Feiten, context 
en argumentatie



Duikschool-Dive Team Medusa, p/a Johan Metsu, Koningin Astridlaan 5, 8450
Bredene, vraagt om erkend te worden als Bredense sportvereniging.
Uit onderzoek van de aanvraag tot erkenning blijkt dat de vereniging voldoet
aan de voorwaarden om erkend te worden als sportvereniging, meer bepaald:
 een welbepaald doel nastreven
 geleid worden door een bestuur van minimum drie leden
 geen winstoogmerk nastreven
 bij het indienen van de aanvraag om erkenning minstens een jaar
activiteit hebben uitgeoefend
 zetel van de vereniging moet zich in Bredene situeren
 op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren
 toegankelijk zijn voor iedereen
 een verzekering afsluiten voor haar leden.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om Duikschool-Dive Team Medusa, p/a Johan Metsu,
Koningin Astridlaan 5, 8450 Bredene, te erkennen als Bredense sportvereniging.

Punt 5: jeugddienst - Jeugd. Erkenning van Coderdojo Bredene als jeugdvereniging

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Decreet d.d. 06/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Verwijzingsdocumenten




aanvraag van Coderdojo Bredene tot erkenning als jeugdvereniging
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29/12/2014
houdende aanvraag van Coderdojo Bredene tot erkenning als jeugdvereniging
algemeen subsidiereglement jeugd, in het bijzonder artikels 1 t.e.m. 5 en
artikel 30
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Feiten, context 
en argumentatie








gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 03/12/2014

CoderDojo Bredene diende een aanvraag in om erkend te worden als
Bredense jeugdvereniging. CoderDojo is een wereldwijd fenomeen met ook
een Belgische koepel en diverse lokale of gemeentelijke afdelingen. Doel van
de vereniging is het stimuleren van software-talent bij kinderen en jongeren
tussen 6 en 18 jaar.
De vereniging is actief sedert september 2013.
De artikels van het algemeen subsidiereglement jeugd bepalen aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om erkend te worden en hoe de
procedure verloopt om voor het eerst erkend te worden.
Uit onderzoek van het erkenningsdossier blijkt dat de vereniging voldoet aan
de voorwaarden die worden gesteld om erkend te kunnen worden als
jeugdvereniging, uitgezonderd de leeftijdsvereiste van het bestuur (geleid
door een bestuur van min. vijf personen waarvan minstens de helft jonger
dan 30). Zowel de jeugddienst als de jeugdraad hebben, gezien het
specialisme van de vereniging en het feit dat hiervoor specifiek opgeleiden of
mensen met een specifieke kennis informatica vereist zijn, geen bezwaar. De
vereniging zelf is ook bereid met deze opmerking rekening te houden en in de
toekomst actief op zoek te gaan naar jonge(re) bestuursleden.
De gemeentelijke jeugdraad formuleerde op 03/12/2014 een gunstig advies
m.b.t. deze erkenningsaanvraag.
De jeugddienst stelt voor de vereniging te erkennen als jeugdvereniging met
ingang van 12/10/2014, exact een jaar na de oprichting en eerste activiteit
van de vereniging.

Advies



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

Gunstig advies d.d. 03/12/2014 van de gemeentelijke jeugdraad

De gemeenteraad beslist om Coderdojo Bredene, p/a Marc Portier, Koningin
Astridlaan 79 te 8450 Bredene te erkennen als Bredense jeugdvereniging met
ingang van 12/10/2014.

Punt 6: secretariaat - OCMW. Goedkeuring budgetwijziging 2014 (nr.1) en budget 2015 van het
sociaal verhuurkantoor Bredene - Oostende

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
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Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid




artikel 150 van het OCMW-decreet
artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet

Verwijzingsdocumenten



schrijven d.d. 02/12/2014 van sociaal verhuurkantoor Bredene-Oostende
inzake kennisneming budgetwijziging 2014 (nr.1) en budget 2015
budgetwijziging 1 2014 van het sociaal verhuurkantoor Bredene – Oostende
budget 2015 van het sociaal verhuurkantoor Bredene – Oostende
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2014 houdende goedkeuring
actualisatie meerjarenplan 2014-2019 van het sociaal verhuurkantoor
Bredene – Oostende
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/01/2015
houdende positief advies betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging
2014 (nr.1) en het budget 2015 van het sociaal verhuurkantoor Bredene Oostende






Feiten, context 
en argumentatie





De budgetwijziging 1 2014 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota
en een toelichting.
Voor de doelstellingennota van de budgetwijziging 1 2014 wordt verwezen
naar de strategische nota van het gewijzigde meerjarenplan waar duidelijk
wordt aangegeven welke doelstellingen in het eerste jaar van dit
meerjarenplan zullen worden opgestart en/of gerealiseerd.
In het doelstellingenbudget (schema B1) worden de inkomsten en de uitgaven
gegroepeerd per beleidsdomein.
De financiële toestand (schema’s B2 en B5) verschaft info over de toestand
van het financiële evenwicht in vergelijking met het meerjarenplan. Als men
de budgetwijziging vergelijkt met het oorspronkelijke budget 2014, dan zijn
er enkele wijzigingen. Voor deelgenoot Bredene zijn er kleine aanpassingen
van de ramingen doorgevoerd:
6100001
Huur
en -8.000
Reden: wegvallen van
huurlasten van gebouwen
een woning wegens
SVK
renovatie eigenaar en
aanpassing krediet
6103000 Onderhoud en + 6.000
Reden: opkuis meerdere
herstel van gebouwen
appartementen
na
overlijden
en
uithuiszettingen
6120100 Brandverzekering + 100
Reden:
aanpassing
brandverzekering
wegens
nieuwe
huurpanden
6141001
+ 1.900
Reden: onderhoud BBC
Kantoorbenodigdheden
software hoger dan
geraamd
Voor deelgenoot Oostende liggen de zaken wat anders. Doordat er meer
panden in beheer genomen worden, stijgen de betaalde huurgelden en de
kosten gerelateerd aan het inhuren van de panden. Aan de andere kant komt
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er ook meer huurgeld binnen. Verder zijn er een aantal
posten/jaarbudgetrekeningen bij gecreëerd die in het oorspronkelijke budget
niet tot uiting kwamen en een aantal posten waarvoor de schatting
nauwkeuriger kan gebeuren dan voorheen. Vanuit de stad Oostende werd ook
het lidgeld verhoogd. Niet alleen voor de komende jaren, maar ook voor
2014.
De toelichting (schema’s TB1, TB2 en TB5) bevat alle belangrijke
verduidelijkingen over het budget die niet elders in het beleidsrapport zijn
opgenomen.
Het budget 2015 bestaat eveneens uit een beleidsnota, een financiële nota
en een toelichting.
Voor de doelstellingennota (doelstellingenbudget schema B1) van het tweede
jaar van de meerjarenplanning wordt verwezen naar de strategische nota van
het gewijzigde meerjarenplan waar duidelijk wordt aangegeven welke
doelstellingen in het tweede jaar van dit meerjarenplan zullen worden
opgestart en/of gerealiseerd. Vanaf 2015 wil deelgenoot Oostende haar
patrimonium met 50 eenheden per jaar uitbreiden, deelgenoot Bredene met
5 eenheden per jaar.
De financiële toestand (schema’s B2 en B5) verschaft info over de toestand
van het financiële evenwicht in vergelijking met het meerjarenplan.
Rekening houdende dat 2015 en het gewijzigde meerjarenplan volledig
overeen komen voor wat betreft dit jaar, verandert er niks aan het financiële
evenwicht.
De toelichting (schema’s TB1, TB2 en TB5) bevat alle belangrijke
verduidelijkingen over het budget die niet elders in het beleidsrapport zijn
opgenomen.

Stemmen

Met 21 stemmen voor en 4 onthoudingen (Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck,
Anuschka Steen en Marie-Jeanne Colsoul).

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging 2014 (nr.1) en
het budget 2015 van het sociaal verhuurkantoor Bredene – Oostende.

Punt 7: technische dienst - Openbare werken. Uitvoering van wegenis- en rioleringswerken camping
Duinzicht. Vaststelling bestek, plannen, kostprijsraming en 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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris
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Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet
Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/01/2015
houdende voorstel uitvoering van wegenis- en rioleringswerken camping
Duinzicht
beslissing van de gemeenteraad d.d. 12/01/1960 nopens het leggen van een
riool doorheen het eigendom van Engelbert Seys, gelegen Rozenlaan 23
(kosteloos gebruiksrecht)
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 13/04/1960 houdende
goedkeuring van voornoemd besluit
B.P.A. nr. 9 “Bredene-Duinen”, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van
24/12/1998
beslissing van de gemeenteraad d.d. 28/01/2013 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht van diensten tot opmaak van een ontwerp
van de wegenis- en rioleringswerken op camping Duinzicht, leiding, toezicht
en veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, kostprijsraming en
wijze van gunnen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/03/2013
houdende toewijzing aan bvba Studiebureau Jonckheere van de opdracht van
diensten tot opmaak van een studie van de riolerings- en bestratingswerken
op camping Duinzicht, leiding, toezicht en veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking inclusief en dit overeenkomstig de desbetreffende offerte
d.d. 19/02/2013
bestek, plannen en kostprijsraming van de wegenis- en rioleringswerken op
camping Duinzicht










Feiten, context 
en argumentatie








Ons bestuur heeft in 1960 toelating gekregen van Engelbert Seys,
landbouwer, toenmalig eigenaar van de gronden, gelegen tussen Rozenlaan
en Duinenzwin (vroegere Anckaertzwin), om doorheen dit gebied, voor eigen
rekening, een riool aan te leggen. Immers, een deel van de wijk BredeneDuinen en talrijke kampeerterreinen in de onmiddellijke omgeving waren nog
niet aangesloten op de riolering.
Door Erwin Decoster, kleinzoon van de oorspronkelijke eigenaar en exploitant
van camping Duinzicht, gelegen op de desbetreffende grond, wordt gemeld
dat de rioolcollector zich in een zeer slechte toestand bevindt, dusdanig dat
een aantal verblijven van het terrein dienden verwijderd (derving van winst).
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze riool, circa 600 lm, de afwatering van
diverse campings verzekert (Astrid, Bien Venue, Park Metsu en Duinzicht),
wat in de toekomst zo zal blijven.
Inmiddels werd bvba Studiebureau Jonckheere een opdracht van diensten
toegewezen met als voorwerp de opmaak van een studie van riolerings- en
bestratingswerken
op
deze
camping,
leiding,
toezicht
en
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking inclusief en dit
overeenkomstig zijn desbetreffende offerte d.d. 19/02/2013.
In het investeringsprogramma 2014-2019 is een verbinteniskrediet van
700.000 EUR voorzien voor het uitvoeren van wegenis- en bestratingswerken
op camping Duinzicht (studieopdracht + werken). Het transactiekrediet voor
2015 bedraagt 680.000 EUR.
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Financiële
gevolgen

Van bvba Studiebureau Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge,
ontving ons bestuur het bestek, de plannen en de kostprijsraming van de
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de renovatie van de wegenis.
Summiere beschrijving van de werken
Rioleringswerken
-Grèsbuizen, doorsnede 250
-Ongewapende betonbuizen, doorsnede 300, 400, 500, 700 en 800
-Gewapende betonbuizen, doorsnede 400, 700 en 800
-Tijdelijke pompinstallatie met persleiding
-Kunstwerken in gewapend beton
-(Wacht)huisaansluitingen
-Straatkolkaansluitingen
Wegeniswerken
-Heraanleg wegenis
Groenaanleg
-Teelaarde
-Bezaaiing
Kostprijsraming
-Ten laste van de gemeente Bredene: 631.224,99 EUR (btw medecontractant)
-Ten laste van camping Duinzicht: 17.854,47 EUR (incl. btw 21 %)
De gemeenteraad wordt voorgesteld over te gaan tot de vaststelling van het
bestek, de plannen, de kostprijsraming en de wijze van gunnen (open
aanbesteding) van de opdracht van wegenis- en rioleringswerken op camping
Duinzicht.

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Wegenisen
rioleringswerken
camping Duinzicht

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
631.224,99
0310-00/2289100 0310-00/2289100
EUR
700.000 EUR
680.000 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast het bestek, de plannen, de kostprijsraming (aandeel
gemeente Bredene 631.224,99 EUR, btw medecontractant) en de wijze van
gunnen (open aanbesteding) van de opdracht van wegenis- en rioleringswerken op
camping Duinzicht. Het bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 8: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Eandis. Renovatie openbare verlichting naar
aanleiding van weg- en rioleringswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat. Vaststelling van de
voorwaarden, plan, kostprijsraming en de wijze van gunnen

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



Wet d.d. 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing
zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 26 § 1 1° f – technische specificiteit

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/01/2015
houdende voorstel wegnemen van OV-palen en gevelarmaturen, plaatsen van
nieuwe verlichtingspalen met armaturen en saneren van het laagspanningsnet
n.a.v. de weg- en rioleringswerken langsheen de Nukkerwijk-, Europa-,
Unescostraat en Fritz Vinckelaan
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11/10/2004
houdende toewijzing aan nv Plantec van de opdracht van diensten tot het
opmaken van de plannen, bestek en kostprijsraming (veiligheidscoördinatie
ontwerp en uitvoering inclusief) van de weg- en rioleringswerken August
Plovieplein, Sport-, Europa-, Nukkerwijk- en Verenigingstraat + gedeelte
Toekomststraat
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30/07/2013
houdende het aanpassen door nv Plantec van het voorontwerp riolerings- en
bestratingswerken Nukkerwijk- en Europastraat conform het ontwerp van het
ruimtelijke uitvoeringsplan Polderstraat
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/10/2014 houdende vaststelling van
het bestek, de plannen, de kostprijsraming (583.581,13 EUR – incl. btw) en
de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van rioleringsen bestratingswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat
offerte d.d. 09/12/2014 van Imewo (Eandis) voor het wegnemen van
openbare verlichtingspalen en gevelarmaturen, plaatsen van nieuwe
openbare verlichtingspalen met armaturen langsheen de Nukkerwijk- Europa, Unescostraat en Fritz Vinckelaan









Feiten, context 
en argumentatie





De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 20/10/2014 vastgesteld het bestek, de
plannen, de kostprijsraming (583.581,13 EUR – incl. btw) en de wijze van
gunnen (openbare aanbesteding) van de opdracht van riolerings- en
bestratingswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat.
Ons bestuur ontving een offerte van Imewo (Eandis), Scheepsdalelaan 56,
8000 Brugge voor het wegnemen van openbare verlichtingspalen en
gevelarmaturen, het plaatsen van nieuwe openbare verlichtingspalen met
armaturen en het saneren van het laagspanningsnet naar aanleiding van de
weg- en rioleringswerken in de Nukkerwijk- en Europastraat.
Voorwaarden
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Financiële
gevolgen

Wegnemen en slopen van zeven palen en steunen
Wegnemen en slopen van vijf verlichtingstoestellen
Plaatsen van achttien openbare verlichtingspunten
 steunen en palen – paalhoogte 6,3m – recht conisch (SPMH 06,3 RAL
XXXX terreinklasse 1 – RAL 7038)
 verlichtingsarmaturen FALCO 1 2074 MHHPTC60WPGZ12ED RX DUBB C
– RAL 7038 – voorschakel app. EVSA DIM
Kostprijsraming:
 Nieuwbouw OV: 22.771,43 EUR (incl. btw)
In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet van 25.000 EUR
voorzien (transactiekrediet 2015) voor het vernieuwen van de openbare
verlichting in de Nukkerwijk- en Europastraat naar aanleiding van de weg- en
rioleringswerken.

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

Raming
(incl. btw)

Moderniseren OV
in de Nukkerwijk –
Europaen
Unescostraat
Tussenkomsten












Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
22.771,43
0670-00/2289300 0670-00/2289300
EUR
25.000 EUR
25.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Raadslid Liesbeth Metsu die zich namens haar fractie afvraagt of hier niet de
piste van energie-efficiënte verlichting i.c. LED-technologie en dynamische
verlichting kan worden bewandeld. Hiermee kan in aanzienlijke mate worden
bespaard op de energiekosten en kan ook de lichthinder voor de
omwonenden worden beperkt.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat deze evolutie inderdaad van nabij
wordt opgevolgd maar dat is gebleken dat het op vandaag nog niet rendabel
is (kostprijs/duurzaamheid) om LED-technologie te gebruiken voor
buitenverlichting. Uit navraag bij een aantal gemeenten is dan ook gebleken
dat er in onze regio nog geen gemeenten zijn die deze technologie toepassen
voor openbare verlichting en dat ook heel weinig hiertoe de intentie hebben.
Raadslid Liesbeth Metsu die verwijst naar experimenten in Nederland met
openbare LED-verlichting.
Schepen Jacques Deroo die repliceert dat er ook in eigen land
proefopstellingen zijn met openbare verlichting met LED-technologie en dat
deze experimenten van nabij worden opgevolgd. Tevens vestigt hij de
aandacht op de dynamische openbare verlichting (dimmen na 23 uur) die
reeds werd toegepast in een aantal verkavelingen. Dit is evenwel technisch
onmogelijk in Europastraat en omgeving.
Raadslid Kris Opdedrynck die vanuit zijn professionele ervaring beaamt dat
LED op vandaag nog niet geschikt is voor openbare verlichting. Anderzijds
wijst hij wel op de mogelijke besparingen die LED kan genereren voor de
binnenverlichting. In dit verband verwijst hij naar de opdracht die de stad
Breda heeft uitgeschreven waarbij de leverancier verantwoordelijk was voor
het totaalconcept met inbegrip van het elektriciteitsverbruik.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat dergelijk concept in België niet
mogelijk is door de specifieke regeling inzake elektriciteitsdistributie door de
intercommunales. Raadslid Dany Hollevoet die nog opmerkt dat uit een
onderzoek van Radio 2 naar aanleiding van de mogelijke stroomuitval 75% van
de gemeenten heeft verklaard het elektriciteitsverbruik te zullen beperken
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door over te schakelen naar LED-verlichting.
Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat ook Bredene tot deze 75% behoort
maar dit geldt voor binnenverlichting, aangezien LED nog niet geschikt is voor
openbare verlichting.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, het plan, de kostprijsraming
(22.771,43 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure - 26 § 1 1° f – technische
specificiteit) van de opdracht van werken voor het vernieuwen van de openbare
verlichting naar aanleiding van de weg- en rioleringswerken in de Nukkerwijk- en
Europastraat. De plannen maken integrerend deel uit van dit besluit.
Voorwaarden
 Wegnemen en slopen van zeven palen en steunen
 Wegnemen en slopen van vijf verlichtingstoestellen
 Plaatsen van achttien openbare verlichtingspunten
 steunen en palen – paalhoogte 6,3m – recht conisch (SPMH 06,3 RAL
XXXX terreinklasse 1 – RAL 7038)
 verlichtingsarmaturen FALCO 1 2074 MHHPTC60WPGZ12ED RX DUBB C
– RAL 7038 – voorschakel app. EVSA DIM.

Punt 9: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Louis Van Belleghem

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

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



huishoudelijk regelement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Louis Van Belleghem die heeft vernomen dat na een welles nietes
spelletje het college van burgemeester en schepenen nu toch beslist heeft om
niet toe te treden tot de vzw Kusterfgoed. Het raadslid wenst te vernemen
waarom niet werd toegetreden en of dit geen gemiste kans is inzake
samenwerking met de andere gemeenten van de middenkust.
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Schepen Eddy Gryson stelt dat regelmatig ballonnetjes worden opgelaten
door andere besturen. In het geval van het voorstel inzake de vzw
Kusterfgoed is het college hier inderdaad niet op ingegaan omdat dit project
niet kan overtuigen inzake meerwaarde voor Bredene. Schepen Jacques
Deroo verwijst nog naar de gemotiveerde beslissing van het college die alle
raadsleden hebben ontvangen met de notulen en die nog aangeeft dat de
initiatiefnemers van dit project geen info hebben verstrekt over de mogelijke
meerwaarde voor ons bestuur.

Punt 10: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Dany Hollevoet

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



huishoudelijk regelement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

In de laatste Bredense Magazine van december 2014 is er sprake:
“Tijdens het winterseizoen staat het gemeentebestuur opnieuw paraat voor
de “gladheidsbestrijding”.
Er wordt extra aandacht gegeven aan de fietspaden langs de invalswegen.
Het is niet de bedoeling om alle wegen en fietspaden te strooien. In
woonwijken bijvoorbeeld is er voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig
doorgaand verkeer. Bij gladheidsbestrijding probeert de gemeente er wel
voor te zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun
woning een bestrooide weg vinden.”
Ondertussen hebben we al een aantal vriesnachten achter de rust en is er
ontegensprekelijk al zout op de gemeentewegen gestrooid.
Vorig jaar was er om reden van de grote hoeveelheid opeenvolgende
vriesdagen plotseling nood aan zout in een groot aantal gemeenten. Via de
burgemeester is er toen geruststellend gecommuniceerd.
In dit verband en om de bevolking opnieuw gerust te stellen, gezien opnieuw
een reeks vorstdagen aangekondigd worden, wil onze fractie weten:
1. Hoeveel zout er al verbruikt is en hoe groot de huidige voorraad nog
bedraagt?
2. In acht genomen de huidige stockage voor welke periode kan er op normale
wijze (zoals in voormeld artikel in de Bredense Magazine van december 2014)
verder gestrooid worden en welke schikkingen zijn er getroffen om in elk
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geval niet zonder voorraad te vallen?


Inmiddels mochten alle raadsleden via mail volgende antwoorden ontvangen
op deze vragen:
- Door de zachte winter is er 3 keer gestrooid. Per ronde wordt er ongeveer
3 ton zout gestrooid. Dus is er ongeveer 9 ton zout reeds verbruikt.
- Dit jaar hadden we nog de volledige voorraad zout van vorig jaar. Dit was
een totaal van 120 ton verdeeld over de oude bouwwerf (100 ton) en de
huidige werf (20 ton). We kunnen met de voorraad tot op vandaag (+/111 ton) nog 37 keer strooien.

Punt 11: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Erik Verhaeghe

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, Emily Baert, Alain
Lynneel, Willy De Keyser, Erik Verhaeghe, Kris Opdedrynck, Anuschka
Steen, Monika Van Brussel, Dirk Cattoir, Louis Van Belleghem, MarieJeanne Colsoul en Evelyn Vermont, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



artikel 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



huishoudelijk regelement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Naar aanleiding van de sanering van de begraafplaats Dorp en straks ook van
het kerkhof rond de Sint-Rikierskerk wenst het raadslid te vernemen wat er
zal gebeuren met de Commonwealth-graven. Is de informatie dat deze graven
niet mogen worden verplaatst correct?


Schepen Jacques Deroo antwoordt dat hij onlangs dezelfde vragen heeft
gesteld aan de bevoegde dienst maar hierop nog geen antwoord heeft
gekregen. De secretaris wordt gevraagd dit te onderzoeken.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris
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