VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 23/03/2015

Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 23/02/2015

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, Louis Van Belleghem
en Marie-Jeanne Colsoul, raadsleden ;
Yannick Wittevrongel, secretaris

Aanwezig

Bevoegdheid



Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

artikel 33 van het Gemeentedecreet

De notulen van de zitting van 23/02/2015 worden goedgekeurd.

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

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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Juridische
grond












Verwijzingsdocumenten





Feiten, context 
en argumentatie




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. 24/06/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan)
verslag gemeentelijke verkeerscommissie (experten) d.d. 08/06/2012
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/02/2015
houdende opheffen en opnieuw vaststellen van een aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter
Benoitlaan)

De gemeentelijke verkeerscommissie (experten) heeft op 08/06/2012 na
vraag van apotheek Carbonez gunstig advies uitgebracht voor het aanleggen
van twee parkeerplaatsen met beperkte duur (30 minuten) op het voetpad
t.h.v. de Peter Benoitlaan 4 (voormalig fietsenatelier Mestdagh) na de
opening van de nieuwe apotheek, mits het verwijderen van de blauwe zone
t.h.v. de huidige apotheek.
De opening is voorzien in maart 2015.
Voorstel aan de gemeenteraad om het aanvullend reglement op de politie
van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan) op te
heffen en opnieuw vast te stellen.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende het opheffen
en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer betreffende gemeentewegen (Peter Benoitlaan).
Artikel 2
De Peter Benoitlaan wordt verdeeld in twee rijstroken, meer bepaald ter hoogte
van de Frankrijklaan, over een lengte van 6 m en dit door middel van overlangse
onderbroken witte strepen, overeenkomstig artikel 72.3 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Verslag gemeenteraadszitting 23/03/2015

2

Artikel 3
In de Peter Benoitlaan worden oversteekplaatsen voor voetgangers ingericht,
haaks over de rijbaan:
- ten zuiden van de aansluiting met de Prins Karellaan
- ten noorden van de aansluiting met de Prinses Marie-Josélaan
- ter hoogte van huisnummer 20 in de Peter Benoitlaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door witte banden, evenwijdig met de
as van de rijbaan, overeenkomstig artikel 76.3 van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
Artikel 4
In de Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Hendrik Consciencelaan,
wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Hendrik
Consciencelaan naar de Prins Karellaan.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1 + F19.
Artikel 5
In de Peter Benoitlaan, tussen de Prins Karellaan en de Prinses Marie-Josélaan
wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met verboden rijrichting van de Prins
Karellaan naar de Prinses Marie-Josélaan, uitgezonderd voor fietsers en
bestuurders van bromfietsen klasse A.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de verkeersborden C1, F19, M3 +
M5.
Artikel 6
In de Peter Benoitlaan wordt permanent zone 30 ingevoerd (snelheidsbeperking
tot 30 km/uur).
Deze reglementering zal worden gesignaleerd door de verkeersborden F4a + F4b.
Artikel 7
De Peter Benoitlaan is gelegen in de zone met beperkte parkeertijd (blauwe
zone) “Prins Karellaan-Peter Benoitlaan-Hendrik Consciencelaan-Prinses MarieJosélaan-Bruggelaan-Kasteellaan-Ijzerlaan”.
De beperkte parkeerduur (3 uren) is er van toepassing van maandag tot en met
zondag, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.
In de Peter Benoitlaan is het toegelaten te parkeren met de bewonerskaart.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door de zoneborden ZE9aGT + ZE9aGT’
met pictogram parkeerschijf, voorzien van een onderbord met de vermeldingen
“uitgezonderd bewoners” en “van maandag tot en met zondag” en “max. 3
uren”.
Artikel 8
In de Peter Benoitlaan, op de gelijkgrondse berm langs de zijde van de even
huisnummers, ter hoogte van de zijkant van het gebouw gelegen Driftweg
195, worden twee parkeerplaatsen ingericht, evenwijdig met de as van de
rijbaan.
Deze reglementering wordt aangeduid door middel van witte markeringen,
die de plaats afbakenen waar de voertuigen moeten staan, overeenkomstig
artikel 77.5 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
van 01/12/1975.
Artikel 9
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In de Peter Benoitlaan, op de gelijkgrondse berm langs de zijde van de even
huisnummers, ter hoogte van de zijkant van het gebouw gelegen Driftweg
195, wordt beperkte parkeerduur ingevoerd tussen 7 en 19 uur voor een
maximum duur van 30 minuten en dit van maandag tot en met zaterdag,
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 en voorzien van een onderbord “van maandag tot en
met zaterdag van 7 tot 19 uur – max. 30 minuten”.
Artikel 10
In de Peter Benoitlaan is het parkeren op de rijbaan verboden langs de zijde van
de even huisnummers.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1.
Artikel 11
In de Peter Benoitlaan, langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf de
scheiding van de huisnummers 22/24A tot de aansluiting met de Prins Karellaan,
is het parkeren verboden vanaf 7 tot 19 uur.
Deze maatregel zal worden gesignaleerd door middel van het verkeersbord E1,
voorzien van een onderbord “van 7 tot 19 uur”.
Artikel 12
In de Peter Benoitlaan wordt parkeerverbod ingevoerd:
- langs de zijde van de oneven huisnummers, tegenover de huisnummers 6, 8 en
10;
- langs beide zijden vanaf 6 m vanaf de hoek Frankrijklaan over een lengte
van 6 m.
Deze reglementering wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen,
aangebracht op de trottoirband, overeenkomstig artikel 75.1.2° van het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 01/12/1975.

Punt 3: beleidsondersteuning - Begraafplaatsen. Opheffen en opnieuw vaststellen van diverse
reglementen op de gemeentelijke begraafplaatsen:
- tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019
- belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies op de gemeentelijke
begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019
- afdeling 6.2 Begraafplaatsen van de algemene politieverordening
- huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

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

Verslag gemeenteraadszitting 23/03/2015

4

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
Decreet d.d. 16/01/2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
zoals tot op heden gewijzigd
Decreet d.d. 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals tot op
heden gewijzigd
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. 14/05/2004 tot organisatie, inrichting
en beheer van begraafplaatsen en crematoria, zoals tot op heden gewijzigd
Omzendbrief BB-2011/01 d.d. 10/06/2011 houdende coördinatie van de
onderrichtingen van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden
betreffende gemeentefiscaliteit
financiële toestand van de gemeente






Verwijzingsdocumenten














Feiten, context 
en argumentatie

beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/07/2005 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
beslissing van de gemeenteraad d.d. 16/02/2009 houdende vaststellen van
een nieuwe algemene politieverordening
beslissing van de gemeenteraad d.d. 22/06/2009 houdende herinrichting en
uitbreiding begraafplaats Priorij, kennisneming capaciteitsstudie en nota
inzake beheer begraafplaatsen, goedkeuring conceptnota en sluiting
begraafplaatsen Sas en Sint-Rikier
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende opheffen en
opnieuw vaststellen van het retributiereglement op de begraafplaatsen voor
de aanslagjaren 2014-2019
beslissing van de gemeenteraad d.d. 19/12/2013 houdende vaststellen van
het belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies
op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019 (09907331100 en 0990-7331400)
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/08/2010
houdende uitvoeren van overbrengingen van graven van de gesloten
begraafplaatsen naar begraafplaats Priorij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 09/03/2015
houdende vaststellen ontwerp van wijziging van:
 tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen voor de
aanslagjaren 2015-2019
 belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies
op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2015-2019
 afdeling 6.2 Begraafplaatsen van de algemene politieverordening
 huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
reglementen of afdelingen
powerpointpresentatie gebracht door diensthoofd Derek Goes en deskundige
beleidsondersteuning Steve Dobbelaere

In 2009 besliste het gemeentebestuur om de begraafplaatsen Sas en SintRikier te sluiten en de begraafplaats Priorij uit te breiden. Met de uitbreiding
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Tussenkomsten





van de Priorij zouden ook enkele nieuwe begravingsmogelijkheden worden
voorzien (met name aanleg van een urnenveld). In 2010 legde het college van
burgemeester en schepenen tevens een aantal algemene richtlijnen vast die
zouden worden gehanteerd bij de overbrenging van graven van de gesloten
begraafplaatsen naar de begraafplaats Priorij.
De bestaande gemeentelijke reglementen op de gemeentelijke
begraafplaatsen hielden weliswaar reeds rekening met zowel de sluiting van
de oude begraafplaatsen als de uitbreiding van en nieuwe mogelijkheden op
de begraafplaats Priorij, maar in de praktijk moest worden vastgesteld dat
heel wat aangelegenheden onvoldoende concreet werden uitgewerkt. De
bestaande reglementen konden onvoldoende anticiperen op de unieke
combinatie van factoren waar Bredene momenteel mee wordt
geconfronteerd, o.a.:
 sluiting van oude begraafplaatsen en voorzien in klantvriendelijke
overbrengingsregels
 nieuwe vormen van ter aardebestelling in het urnenveld
 nieuwe mogelijkheden om asurnen retroactief thuis te bewaren (nieuwe
decretale mogelijkheid, voorzien sinds 2012)
 aanleg van nieuwe zones in de begraafplaats Priorij, met de bijkomende
nood om meteen ook regels op te leggen om het sereen uitzicht van de
nieuwe zones te vrijwaren
 grotere veeleisendheid van gebruikers, wat zich onder meer uit in vragen
naar meer flexibiliteit in de toegelaten grafmonumenten en vragen naar
meer flexibele omschakeling tussen diverse vormen van ter
aardebestelling
 gedeeltelijk verouderde retributie- en belastingtarieven, die enerzijds
hiaten hebben en anderzijds passages bevatten die niet meer actueel
zijn.
Bredene beschikt over vier reglementen, die samen alle mogelijke
gebruiksmodaliteiten op de gemeentelijke begraafplaatsen regelen:
 een tarief- en retributiereglement
 een belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van
concessies
 afdeling 6.2 Begraafplaatsen van de algemene politieverordening
 een huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.
In het licht van de recente praktijkervaringen die werden opgedaan nu de
uitbreiding van de begraafplaats Priorij voorlopig is afgerond en de sanering
van de gesloten begraafplaatsen is gestart, werden de vier
begraafplaatsreglementen intensief geëvalueerd. Er werden op basis van die
evaluatie vier nieuwe ontwerpreglementen opgesteld door het college van
burgemeester en schepenen in zitting d.d. 09/03/2015, die toekomstgericht
zijn en die optimaal op elkaar zijn afgestemd.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de huidige reglementen met
ingang van 01/04/2015 te vervangen door de nieuw ontworpen reglementen.

Raadslid Kris Opdedrynck die verwijst naar de belasting die wordt geheven
voor de begraving van kinderen van minder dan 7 jaar die 200 EUR bedraagt
ten opzichte van de 500 EUR voor andere concessies en die de bedenking
formuleert of het niet aangewezen kan zijn om voor dergelijke concessie, die
het mogelijk maakt om de rustplaats minimum 25 jaar te behouden -gelet op
het pijnlijk en precair karakter van het overlijden van een kind- geen
belasting aan te rekenen.
Secretaris Yannick Wittevrongel antwoordt dat het decreet een onderscheid
maakt tussen niet-geconcedeerde en geconcedeerde grond (in de volksmond
gekochte grond) waarbij voor geconcedeerde of gekochte grond een belasting
verschuldigd is. In voorliggend reglement ligt de belasting voor een concessie
voor een begraving van een kind minder dan 7 jaar merkelijk lager dan het
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normaal geldende tarief. Daarenboven wijst de secretaris erop dat het
gemeentebestuur heel omzichtig omgaat met de termijn van zowel
geconcedeerde als niet-geconcedeerde grond waarin jonge kinderen
begraven zijn en niet snel overgaat tot het verwijderen van deze graven.
Raadslid Kris Opdedrynck die wenst te vernemen of ingeval een bijkomende
concessie wordt verleend waarbij een niet-Bredenaar nominatief wordt
aangeduid er ook een mogelijkheid bestaat van teruggave indien blijkt dat
deze “niet-Bredenaar” bij overlijden inmiddels inwoner is geworden van
Bredene. Hierop wordt bevestigend geantwoord.
Raadsleden Françoise Praet en Sandy Dobbelaere die als alternatief voor het
toelaten van wagens op de begraafplaats de mogelijkheid tot het uitlenen
van rolstoelen aan de ingang van de begraafplaats suggereren.
Deskundige beleidsondersteuning Steve Dobbelaere die antwoordt dat dit
inderdaad kan worden voorzien maar dat dit niet dient geregeld in de
algemene politieverordening.
Secretaris Yannick Wittevrongel die er nog de aandacht op vestigt dat tijdens
de voorbereiding van de diverse reglementen ook nog het idee werd
geopperd om met een elektrisch golfwagentje een milieuvriendelijke
oplossing te geven aan de problematiek van de beperkte mobiliteit van
bepaalde bezoekers van de begraafplaats. Een oplossing die dan ook nog
tegemoet komt aan de rust en stilte die vereist is op een begraafplaats.
Raadslid Evelyn Vermont die wenst te vernemen of de periode van concessie
van 25 jaar kan gevolgd worden door een niet-geconcedeerde periode.
Diensthoofd Derek Goes antwoordt dat dit niet mogelijk is.
Raadslid Evelyn Vermont die wenst te vernemen wat wordt bedoeld met niet
conforme voorwerpen en die ook wijst op de subjectiviteit hiervan.
Deskundige beleidsondersteuning Steve Dobbelaere die antwoordt dat de
omschrijving hiervan in de mate van het mogelijke zo objectief mogelijk
werd gehouden (bvb. “geen afsluitingen of omheiningen”). Diensthoofd Derek
Goes die nog aanvult door er op te wijzen dat voor elk grafmonument nu ook
voorafgaandelijk een plan moet worden ingediend.
Raadslid Evelyn Vermont die wenst te vernemen of in een grafkelder ook nog
bijkomende kisten of urnes kunnen worden geplaatst.
Diensthoofd Derek Goes die antwoordt dat in een grafkelder maximum 2
kisten en 2 bijkomende kistjes of urnes kunnen worden geplaatst.
De voorzitter stelt voor om alle reglementen in één stemronde goed te
keuren waarbij rekening wordt gehouden met de schriftelijke amendementen
van raadslid Dany Hollevoet zoals toegelicht in de presentatie van
diensthoofd Derek Goes en deskundige beleidsondersteuning Steve
Dobbelaere.

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad beslist om met ingang van 01/04/2015 onderstaande
reglementen of afdelingen op te heffen en opnieuw vast te stellen:
1. tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen voor de aanslagjaren
2014-2019
2. belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies op
de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019 (09907331100 en 0990-7331400)
3. afdeling 6.2 Begraafplaatsen van de algemene politieverordening
4. huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.
De genoemde reglementen of afdelingen maken integrerend deel uit van dit
besluit.
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Punt 4: technische dienst - Stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Westelijke ontsluiting
recreatiedomein Grasduinen. Grondinname voor openbaar nut. Stopzetten onteigeningsprocedure
hoogdringendheid en starten gewone onteigeningsprocedure. Nemen van een voorlopige beslissing

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

Afwezig met
kennisgeving

Liesbeth Metsu, raadslid

Bevoegdheid



artikel 42 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond




artikel 16 van de Grondwet
artikel 193 van het Gemeentedecreet

Verwijzingsdocumenten



Wet d.d. 27/05/1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve
vormvereisten inzake onteigening ten openbaren nutte
Wet d.d. 17/04/1835 betreffende de onteigening ten algemene nutte
Wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 19/12/1991 inzake onteigeningen ten
algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
intercommunale
verenigingen
en
de
gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappijen
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/03/2000 houdende vergunning
aan de gemeente Bredene voor het exploiteren van het zwembad in het
gemeentelijk sportcomplex Ter Polder (geldig tot 29/04/2019)
Ministerieel Besluit d.d. 06/03/2002 houdende goedkeuring van het
Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen
beslissing van de bestendige deputatie d.d. 09/10/2006 houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bredene
Decreet d.d. 27/03/2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke
plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
artikels 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8. en 2.4.9. van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15/05/2009
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 15/05/2009 houdende definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening
regionaal stedelijk gebied Oostende”
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beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23/04/2012
houdende toewijzing aan nv Plantec van een opdracht van diensten
betreffende de ontsluiting van het recreatiedomein Grasduinen, meer
bepaald:
voorbereidende handelingen inzake grondverwervingen (voeren van
onderhandelingen met eigenaars gronden)
opmaak desbetreffende metingplannen
opmaak plannen, lasten en voorwaarden, stedenbouwkundig dossier en
kostprijsraming van de werken tot aanleg van toegangswegen, parking en
riolering, alsook de leiding van deze werken (veiligheidscoördinatie ontwerp
en verwezenlijking inclusief)
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/12/2012 houdende definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Camping”
RUP “Camping”, goedgekeurd door de deputatie op 14/03/2013
beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/01/2014 houdende goedkeuring van
de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen
inzake de exploitatie van het recreatiedomein Grasduinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10/02/2014
houdende afsluiten van een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen
inzake de exploitatie van recreatiedomein Grasduinen
aangepast plan onteigening bouwland voor het aanleggen van een
ontsluitingsweg en parkeergelegenheid naar de recreatiezone Grasduinen,
opgemaakt door nv Plantec
motiveringsnota “ontsluiting recreatiedomein Grasduinen”
beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/05/2014 over het starten van een
procedure tot onteigening van gronden voor openbaar nut, in het kader van
de westelijke ontsluiting van het recreatiedomein Grasduinen
brief d.d. 17/07/2014 van Ruimte Vlaanderen houdende advies over de
voorgenomen onteigening van grond, nodig voor de westelijke ontsluiting van
het domein Grasduinen
bericht openbaar onderzoek d.d. 18/07/2014 grondinname voor algemeen
nut “Westelijke ontsluiting recreatiedomein Grasduinen”
proces-verbaal van aanplakking d.d. 18/07/2014 van voornoemd bericht
openbaar onderzoek
proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek grondinname voor
algemeen nut “Westelijke ontsluiting recreatiedomein Grasduinen” (een
bezwaarschrift d.d. 11/08/2014 van Emergo Advocaten, namens
vennootschap Musae)
brief d.d. 11/08/2014 van Emergo Advocaten, namens vennootschap Musae
met maatschappelijke zetel Duinenstraat 200, 8450 Bredene, houdende
bezwaarschrift tegen de voorgenomen onteigening
beslissing van de gemeenteraad d.d. 20/10/2014 houdende vaststelling van
de voorwaarden van de aankoop van een perceel grond, gelegen ter hoogte
van de Duinenstraat, kadastraal bekend 2° afdeling, sectie C, deel van nr.
539C (oppervlakte 1.108 m²) jegens Roland Metsu-Martine Standaert,
Zandstraat 91B, 8450 Bredene (koopsom 72.020 EUR)
diverse bodemattesten
schets waarop is aangeduid het vermoedelijk alternatief tracé van de
toegangsweg, die ontsluit op de Duinenstraat, bedoeld door de indiener van
het bezwaar
beslissing van de gemeenteraad d.d. 18/12/2014 houdende definitieve
goedkeuring van de onteigening van gronden voor openbaar nut, in het kader
van de westelijke ontsluiting van het recreatiedomein Grasduinen
schrijven d.d. 21/01/2015 van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar
aanleiding van de vraag tot onteigeningsmachtiging aan de Vlaams Minister
van Binnenlands Bestuur
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/03/2015
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houdende stopzetten onteigeningsprocedure hoogdringendheid en starten
gewone onteigeningsprocedure inzake westelijke ontsluiting recreatiedomein
Grasduinen
Feiten, context 
en argumentatie











Sinds eind juni 2011 wordt het recreatiedomein Grasduinen, circa 9 ha groot,
gelegen tussen de campingzones van de Koningin Astridlaan en Zandstraat,
eigendom van Toerisme Vlaanderen, officieel uitgebaat door ons bestuur. De
ontsluiting van deze zone valt ten laste van de gemeente Bredene. Een van
de onmiddellijk noodzakelijke ingrepen is alvast het gebied beter bereikbaar
maken vanuit de Duinenstraat en Koningin Astridlaan. Inmiddels werd met
Toerisme Vlaanderen een desbetreffende erfpachtovereenkomst afgesloten
(duur 30 jaar).
Bij Ministerieel Besluit d.d. 01/12/2006 werd Westtoer opdracht gegeven
binnen het Kustactieplan III (KAP III) het project “Een ruimtelijk
instrumentarium voor leefbare en duurzame kampeerbedrijven aan de kust”
te realiseren. De gemeente Bredene heeft zich geëngageerd om binnen het
KAP III-project na te denken over de toekomst van de kampeerbedrijven in de
gemeente. Het verblijfsaanbod wordt in Bredene vooral geleverd door de
kampeerbedrijven, die allen gegroepeerd liggen in een grote toeristischrecreatieve enclave, ten oosten van de kern Bredene-Duinen.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de visie op de
toekomstige toeristisch-recreatieve structuur uitvoerig beschreven. In de
globale visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Bredene wordt
aangegeven dat de gemeente wil streven naar het vrijwaren van de
gemeentelijke dynamiek, waarbij de duale verhouding tussen de toeristischrecreatieve activiteiten en de behoeften van de lokale bevolking in balans
moeten worden gehouden. De gemeente Bredene wenst een duurzaam
toeristisch-recreatief aanbod te realiseren door de bestaande toeristischrecreatieve structuren te optimaliseren, onderling te linken en te
heroriënteren. Dit veronderstelt het “verknopen” van de aanwezige en
toekomstige activiteiten en voorzieningen in een samenhangend netwerk met
het “duinenfront” als potentiële ruggengraat.
Deze visie werd vertaald in de stedenbouwkundige voorschriften en het
verordenend grafisch plan van het RUP “Camping”, goedgekeurd door de
deputatie op 14/03/2013. In de loop van het opmaakproces van dit RUP
heeft de visie op het recreatiepark Grasduinen mee vorm gekregen. Dit
recreatiedomein is centraal gelegen binnen de campingcluster.
In dit dossier wordt enkel de westelijke ontsluiting van het recreatiepark
(zijde Duinenstraat) en parking behandeld. Deze ontsluiting en
parkeergelegenheid dringen zich op nu het recreatiedomein in volle expansie
is en de gemeente hier een nieuw gemeentelijk zwembad wenst te
realiseren.
De gemeente stelt vast dat de investeringen in het
recreatiedomein onvoldoende renderen nu het domein – door de beperkte
toegangsmogelijkheden – onvoldoende wordt gebruikt. Ons bestuur werd bij
besluit van de deputatie d.d. 09/03/2000 vergunning verleend voor het
exploiteren van het zwembad in het gemeentelijk sportcomplex Ter Polder
tot 29/04/2019. Bestaande infrastructuur is echter aan een grondige
renovatie toe. Gelet op de einddatum van de milieuvergunning moet het
nieuw zwembad tegen ten laatste maart 2019 operationeel zijn
(gedetailleerde toelichting in de motiveringsnota bij de onteigening).
De gemeente Bredene wenst de realisatie van het RUP “Camping” en meer in
het bijzonder de ontsluiting van de recreatiezone Grasduinen na te streven
door de verwerving van de gronden, opgenomen in het onteigeningsplan. De
voorop gestelde innames (gronden eigendom van het OCMW, Roland MetsuMartine Standaert en vennootschap Musae, gekadastreerd 2° afdeling, sectie
C, respectievelijk nr. 490A, deel van nr. 539C en deel van nr. 491B) kaderen
in de verbetering van de ontsluiting en de aanleg van een parking voor het
recreatiedomein. Op 20/12/2012 werd het gemeentelijk RUP “Camping”
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definitief vastgesteld door de gemeenteraad (goedkeuring deputatie op
14/03/2013). Bij dit RUP werd geen onteigeningsplan gevoegd, omdat de
gemeente Bredene in eerste instantie heeft gepoogd om de gronden
minnelijk te verwerven.
Plantec nv werd inmiddels een opdracht van diensten betreffende deze
ontsluiting toegewezen, meer bepaald:
- voorbereidende handelingen inzake grondverwervingen (voeren van
onderhandelingen met eigenaars gronden)
- opmaak desbetreffende metingplannen
- opmaak plannen, lasten en voorwaarden, stedenbouwkundig dossier en
kostprijsraming van de werken tot aanleg van toegangswegen, parking en
riolering, alsook de leiding van deze werken (veiligheidscoördinatie
ontwerp en verwezenlijking inclusief).
Intussen is het duidelijk dat minnelijke verwerving van alle percelen niet zal
lukken, wat ons bestuur zal noodzaken de onteigeningsprocedure op te
starten. Een machtiging tot onteigening dient aangevraagd bij de Vlaams
Minister voor Binnenlands Bestuur. Omdat de minnelijke verwerving van een
aantal gronden nog niet definitief is, worden deze eveneens opgenomen in
het onteigeningsplan. De voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan
betekent echter niet dat de gronden moeten worden onteigend. Zelfs de
toekenning van de onteigeningsmachtiging verplicht de gemeente Bredene
niet om de gerechtelijke onteigeningsprocedure op te starten.
In
het
meerjarenplan
2014-2019,
investeringsbudget,
is
een
verbinteniskrediet van 210.000 EUR voorzien voor het financieren van het
verwerven van gronden voor de westelijke ontsluiting van het
recreatiedomein Grasduinen. Het transactiekrediet voor 2015 bedraagt
210.000 EUR. Dit krediet is integraal bestemd voor het bekostigen van de
grond, die jegens de vennootschap Musae dient onteigend (waarde van de
grond bedraagt volgens schattingsverslag d.d. 16/12/2013 207.025 EUR).
Diverse onderhandelingen met deze vennootschap over minnelijke overdracht
van de gronden hebben immers geen resultaat opgeleverd. De grond,
eigendom van Roland Metsu-Martine Standaert, zal minnelijk worden
verworven (financieren van de koopsom van 72.020 EUR met krediet 2014).
De desbetreffende akte wordt eerstdaags verleden. Het OCMW Bredene is
bereid ons bestuur, kosteloos, een erfdienstbaarheid van doorgang toe te
staan op de desbetreffende grond. Deze aangelegenheid wordt aan de
OCMW-raad voorgelegd eind maart 2015.
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 26/05/2014 het onteigeningsplan met
innemingstabel d.d. 26/02/2014 voor de gronden, gelegen ter hoogte van de
Duinenstraat, opgemaakt door nv Plantec, voorlopig vastgesteld:
- OCMW Bredene – 1649 m² grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr.
490A
- Vennootschap Musae – 3185 m² grond, gekadastreerd 2° afdeling, sectie
C, deel van nr. 491B
- Roland Metsu-Martine Standaert – 1108 m² grond, gekadastreerd 2°
afdeling, sectie C, deel van nr. 539C.
Dit onteigeningsplan werd vastgesteld op basis van de wet d.d. 26/07/1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden. De
hoogdringendheid werd gebaseerd op de nood aan een nieuw zwembad.
Vervolgens werd dit onteigeningsplan met innemingstabel d.d. 26/02/2014
door de gemeenteraad in zitting d.d. 18/12/2014 definitief vastgesteld,
eveneens op basis van de wet d.d. 26/07/1962 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden.
Op 05/01/2015 werd het onteigeningsdossier toegestuurd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur met het oog op het bekomen van een
onteigeningsmachtiging voor het verwerven van de hoger vermelde gronden.
Door voornoemd bestuur werden bij schrijven d.d. 21/01/2014 een aantal
opmerkingen over het onteigeningsdossier geformuleerd.
Belangrijkste
opmerking is dat er te weinig concrete gegevens voorhanden zijn om de
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hoogdringendheid van de onteigening te motiveren. De wet d.d. 26/07/1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, waarop de
gevraagde onteigeningsmachtiging is gesteund, is een uitzonderingsprocedure
op de gewone procedure (wet d.d. 17/04/1835 op de onteigening ten
algemene nutte), zodat de hoogdringende omstandigheden omstandig en
afdoende dienen gemotiveerd.
Er dient worden vastgesteld dat de rechtspraak de hoogdringendheidsvereiste
de voorbije jaren strenger invult. Zo werden recent een aantal
onteigeningsbeslissingen vernietigd omdat de hoogdringendheid niet
afdoende kon worden aangetoond.
Oude rechtspraak
De vaststelling in het onteigeningsbesluit dat de onmiddellijke
inbezitneming van de terreinen absoluut noodzakelijk is om de zone zo gauw
mogelijk bouwrijp te maken en zodoende het hoofd te kunnen bieden aan
investeerders en bijgevolg bij te dragen tot de ontwikkeling van de lokale
industriële structuur en vervolgens tot de opleving van de werkgelegenheid
is voldoende om de rechtspleging in hoogdringendheid te wettigen (RVS
20/11/1997, nr. 69.713).
Het besluit stelt duidelijk welke de feitelijke verkeerssituatie is op het
bewuste kruispunt en welke de gebreken zijn, die leiden tot een groot
aantal verkeersongevallen.
Hoewel niet expliciet het begrip
hoogdringendheid wordt gebruikt, is het duidelijk dat de uiteenzetting
verwijst naar de dringende noodzaak om een einde te stellen aan deze
situatie door de uit te voeren werken (Rb. Brussel 21/04/1995, AJT 200001,281).
Uit de bespreking van het eerste middel is gebleken dat er een
wateroverlastproblematiek bestaat in de wijk Goudveld, die op zich
verantwoordt dat de overheid snel wenst te handelen om het bestaande
risico op wateroverlast af te wenden. De verzoekende partijen ontkennen
de bewezen wateroverlast niet, doch minimaliseren hem enkel. In die
omstandigheden valt dan ook niet in te zien waarom het aspect veiligheid en
gemoedsrust bij de inwoners geen argument zou kunnen zijn om het
dringend karakter van de onteigening bijkomend te verantwoorden (RVS
20/05/2011, nr. 213.380, nv Meubelimport Edm. De Decker, p. 13).”
Recente rechtspraak
RED., “Graag traag…maar niet bij onteigeningen”, TOO 2013, 511-512, noot
onder Vred. Dendermonde 26/03/2013 en 16/04/2013. Inhoud: bespreking
van een scherp arrest over het ten onrechte gebruiken van de
hoogdringendheidsprocedure. De Vrederechter werpt o.a. op dat er voor de
bedrijvenzone nog niet eens een wegontwerp bestaat of evenmin een
stedenbouwkundige aanvraag voor de infrastructuur.
Het feit dat de onteigenaar nog een wegenontwerp heeft, er bijgevolg nog
geen procedure tot verleggen van de buurtwegen is en geen aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning voor de infrastructuur, spreekt tegen
dat de onteigening op dit ogenblik hoogdringend is. De bewering van de
onteigenaar dat deze procedures pas doelmatig kunnen worden opgestart
nadat men eigenaar is, is onjuist (Vred. Dendermonde d.d. 16/04/2013,
Intercommunale DDS – Van Pollaert, p. 10, ongepubliceerd).
In het besluit d.d. 07/09/2011 wordt een bijkomende motivering opgenomen
voor de opmaak van het onteigeningsplan en wordt meer bepaald ook een
repliek gegeven op het bezwaar van de verzoekers. Hierin wordt uitvoerig
ingegaan op de visie op het gebied en de doelstellingen, geformuleerd in het
beeldkwaliteitsplan en de wens om te streven naar een nieuwe commerciële
poort.
Deze motivering geeft aan waarom tot onteigening wordt
overgegaan, maar geenszins waarom hiervoor beroep moet worden gedaan
op de procedure van hoogdringendheid. Blijft nog de vermelding in de
bijkomende motivering “dat, rekening houdend met het voorgaande, een
kordaat ingrijpen vanwege de gemeentelijke overheid (of zijn
gevolmachtigde) aldus noodzakelijk is om op korte termijn een einde te
stellen aan deze immobiliteit en om broodnodige handelskernvernieuwing
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Financiële
gevolgen

tot stand te kunnen brengen”. Daar gelaten het gegeven dat de eerste
verwerende partij dit zelf aanziet als een overtollig motief, blijkt dat de
daarin bedoelde “immobiliteit” betrekking heeft op de versnippering van
eigendommen omwille van de vaak vruchteloze pogingen tot minnelijke
verwervingen en dat “het voorgaande” ook doelt op het “project van Boka
nv”, waarvan de “verwachte realisatietermijn” twee jaar bedraagt. De vaak
vruchteloze pogingen tot minnelijke verwervingen en het feit dat er al
(private) projecten worden opgestart, die aansluiten bij de doelstellingen,
die zijn geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan, is niet van aard om de
hoogdringendheid voldoende aannemelijk te maken (RVS 21/11/2014, nr.
229.269, Van Heygen e.a./Vlaams Gewest).
Indien men met de verwerende partij, de onder randnummer 5.3
aangehaalde overwegingen van het bestreden besluit als een verantwoording
van de hoogdringendheid aanziet, komt het er op neer dat de verhoging van
de verkeersveiligheid en het aanpassen van het rioleringsstelsel aan de
vigerende wetgeving uit hun aard steeds hoogdringend zijn. Dergelijke
motivering is evenwel te vaag en te algemeen om te kunnen worden
aangenomen als een voldoende grond en een afdoende verantwoording om
niet de gewone procedure toe te passen (RBS 05/02/2014, nr. 226.333, TBO
2014, 259).”
Er dient worden vastgesteld dat het Agentschap Binnenlands Bestuur en de
Vlaams Minister zich schikken naar deze verstrengde rechtspraak en de
hoogdringendheidsvereiste strikt invullen.
Uit de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur kan worden afgeleid dat
de kans reëel is dat het lopende dossier van de gemeente, ingediend op basis
van de wet d.d. 26/07/1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende
omstandigheden, zal worden afgewezen nu de hoogdringendheid niet
voldoende concreet is. De vereiste concrete gegevens omtrent de bouw van
het zwembad ontbreken op vandaag.
Bij toepassing van de gewone onteigeningsprocedure (wet d.d. 17/04/1835
betreffende de onteigening ten algemene nutte) moet er niet worden
aangetoond dat de inneming van de gronden hoogdringend is.
Gelet dat de slaagkansen van een onteigeningsprocedure op basis van de
hoogdringendheid beperkt zijn, wordt de gemeenteraad voorgesteld:
- de onteigeningsprocedure op basis van de hoogdringendheid stop te
zetten
- de onteigeningsprocedure opnieuw op te starten en hierbij gebruik te
maken van de gewone onteigeningsprocedure
- het college van burgemeester en schepenen uit te nodigen een openbaar
onderzoek in te stellen.

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

Raming
(incl. btw)

Grond
toegangswegen
gemeenschapszone
Grasduinen
(westelijke
ontsluiting)
Stemmen

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
207.025
0680-01/2200900
EUR
210.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0680-01/2200900
210.000 EUR

EB /
IB /
(LB)
IB

Met algemene stemmen
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad trekt in zijn beslissing d.d. 26/05/2014 over het starten van
een procedure tot onteigening van gronden voor openbaar nut, in het kader van
de westelijke ontsluiting van het recreatiedomein Grasduinen.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat over tot de verwerving, bij wijze van onteigening voor
algemeen nut, van onroerende goederen, gelegen ter hoogte van de Duinenstraat
en gekadastreerd, zoals aangeduid op het onteigeningsplan met innemingstabel
d.d. 26/02/2014, opgemaakt door nv Plantec, die voorlopig wordt vastgesteld:
- OCMW Bredene – 1649 m² grond – gekadastreerd 2° afdeling, sectie C, nr.
490A
- Vennootschap Musae – 3185 m² grond – gekadastreerd 2° afdeling, sectie C,
deel van nr. 491B
- Roland Metsu-Martine Standaert – 1108 m² grond – gekadastreerd 2° afdeling,
sectie C, deel van nr. 539C.
Het aangepast onteigeningsplan maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Artikel 3
De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen over te
gaan tot het instellen van een openbaar onderzoek omtrent het onteigeningsplan
en de motivatie van de onteigening.
Artikel 4
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de motiveringsnota, welke
integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Artikel 5
De gemeenteraad beslist een onteigeningsmachtiging aan te vragen bij de Vlaams
Minister voor Binnenlands Bestuur en dit op basis van de motivering omtrent het
algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak.

Punt 5: technische dienst - Milieu. Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst inzake de
hengelactiviteiten vijver Grasduinen door hengelclub "De Grasduinvissers Bredene vzw"

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

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/05/2014
betreffende voorstel te nemen beheersmaatregelen voor ontwikkeling
visvijver Grasduinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17/11/2014
betreffende de principiële toewijzing van bepoting visvijver Grasduinen
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12/01/2015
betreffende het toelaten van hengelsport op de vijver Grasduinen vanaf
01/04/2015
principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen in
zitting d.d. 23/02/2015 van de voorwaarden van de afsprakenregeling inzake
het gebruik van de vijver Grasduinen door “De Grasduinvissers Bredene vzw”
algemeen reglement vijver Grasduinen van hengelclub “De Grasduinvissers
Bredene vzw”
statuten en reglementen van inwendige orde van hengelclub “De
Grasduinvissers Bredene vzw”
voorwaarden overeenkomst inzake hengelactiviteiten op de vijver Grasduinen
tussen de gemeente Bredene en hengelclub “De Grasduinvissers Bredene
vzw”








Feiten, context 
en argumentatie





Eind december 2014 werd de vijver in Grasduinen bepoot met 700 kg diverse
vissoorten, waaronder karper, winde, brasem, baars en zeelt. Gelet dat deze
bepoting gunstig is verlopen met zeer weinig vissterfte (< 5%) kan er vanaf
heden op de vijver gevist worden mits het respecteren van strikte
voorwaarden. Om controle op het visgebeuren mogelijk te maken, wordt
voorgesteld om het toezicht en het uitreiken van visvergunningen toe te
kennen aan een Bredense hengelvereniging. De vis blijft ten allen tijde
eigendom van de gemeente Bredene.
Volgende voorwaarden inzake het gebruik van het recreatiedomein
Grasduinen door hengelaars dienen te worden opgenomen in de algemene
politieverordening:
 het hengelen wordt gekoppeld aan een vergunning
 hengelen kan van zonsopgang tot zonsondergang
 vissen is slechts toegelaten met maximaal twee hengels en dit vanaf de
oever op de aangegeven plaatsen
 het gebruik van leefnetten en bewaartassen tijdens het recreatief vissen
is niet toegestaan
 voor karpervissers is het verplicht om een onthaakmat te gebruiken
 elke gevangen vis moet onmiddellijk terug te water gezet worden,
ongeacht welke de soort of grootte
 er mag enkel worden gehengeld met natuurlijk aas, gekleurde maden
worden niet toegestaan
 schadelijke stoffen of bedwelmende lokazen (boterzuur e.d.) mogen niet
in het voeder of aas aangewend worden
 het gebruik van voer- en boilieboten is niet toegestaan
 het voeren mag enkel tijdens het vissen gebeuren. Het op voorhand
aanleggen van een voerplaats is niet toegelaten
 het vissen op roofvis is toegelaten met kunstaas of dode aasvis. Deze
aasvis mag niet onttrokken worden uit de vijver
 kinderen jonger dan twaalf jaar, niet in het gezelschap van een
toezichthoudend persoon ouder dan zestien jaar mogen geen gebruik
maken van de vijver om er op te vissen.
Hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw” vraagt de toestemming om
vanaf 01/04/2015 gebruik te mogen maken van de visvijver in het
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Tussenkomsten



recreatiedomein Grasduinen.
De hengelclub wenst het uitreiken van de dag- en jaarvergunningen en het
toezicht erop op zich te nemen. Deze club beschikt over een algemeen
reglement voor de vijver Grasduinen conform de voorwaarden.
Hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw” vraagt de opname van
volgende voorwaarden in een schriftelijke overeenkomst voor de organisatie
van hengelactiviteiten op de vijver in Grasduinen:
- uniek recht voor hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw” om de
organisatie van hengelactiviteiten en de coördinatie en toezicht op de
vergunningen te voorzien gedurende de volledige periode van
erfpachtrecht
- verkoop van dagvergunning aan 5 EUR en jaarvergunning aan 30 EUR.
Deze genummerde vergunningen zullen verkrijgbaar zijn bij de
toezichter(s) van de hengelvereniging op domein Grasduinen, taverne
Hippo 12 en de Bredense Boekhandel
- voorstel tot het afstaan van 40% van de netto inkomsten van de
jaarvergunningen. Dit na aftrek van de bijdrage voor de Vlaamse
Vereniging voor Hengelsport Verbonden (VVHV) en de verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid
- goedkeuring tot het plaatsen van een gemeentelijke stempel op de
identificatiebadges van de toezichthouder(s) en bestuursleden van de
hengelclub
- een jaarlijkse investering van de gemeente in visbepoting van de vijver,
deels gefinancierd met de bijdrage van de hengelclub uit de verkoop van
de jaarvergunningen
- opstellen van de gemeentelijke activiteitenkalender inzake gebruik
domein Grasduinen en de hengelkalender in samenspraak met de
hengelclub. Gemeentelijke activiteiten op domein Grasduinen hebben
voorrang op eigen activiteiten
- plaatsen van een gemeentelijk infobord met de vermelding van
informatie en contactgegevens van alle gebruikers op domein Grasduinen
(hengelclub, modelboten, runningteam,..)
- plaatsen van een netconstructie ter hoogte van de paaizone door de
gemeentelijke technische dienst
- plaatsen van houten paaltjes met nummer langsheen de oever van de
vijver ter aanduiding van de visplaatsen door de gemeentelijke
technische dienst
- inrichten van visplaatsen door het aanpassen van de oevers (ophoging of
plaatsen houten vlonders) ter hoogte van het sportveld door de
gemeentelijke technische dienst
- voor personen met een lichamelijke beperking worden een drietal
visplaatsen op de houten steiger ter hoogte van het sanitair blok
voorbehouden
- vroeger openen van het sanitair blok in de periode juni tot en met
september (van 6 tot 22u).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden van de
overeenkomst inzake hengelactiviteiten op de vijver in Grasduinen tussen de
gemeente Bredene en de hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw” goed
te keuren.

Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat er op vandaag een contract wordt
afgesloten met een vzw die nog niet bestaat. Het raadslid heeft hierover
inlichtingen ingewonnen bij de griffie van de rechtbank van koophandel die
heeft medegedeeld dat de documenten inzake de oprichting van de bewuste
vzw “nog niet zijn getekend”. Het voorliggend contract met de vzw
“Grasduinvissers” is, aldus het raadslid, dus niet geldig aangezien de vzw nog
niet bestaat. Het raadslid merkt ook nog op dat met deze overeenkomst een
deel wordt verhuurd van Grasduinen waarvoor de gemeente een
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erfpachtovereenkomst is aangegaan met Toerisme Vlaanderen. Tevens merkt
het raadslid op dat de overeenkomst geen begin- en einddatum vermeldt.
Het raadslid wijst er ook nog op dat vzw’s normaliter pas subsidies kunnen
krijgen na erkenning door de gemeenteraad waarbij aan diverse voorwaarden
dient voldaan en dat de Grasduinvissers, nog voor de oprichting, heel wat
steun krijgen van het gemeentebestuur onder de vorm van het poten van vis.
Secretaris Yannick Wittevrongel die duidt dat er door de gemeenteraad nog
geen overeenkomst wordt afgesloten aangezien deze enkel bevoegd is voor
het vaststellen van de voorwaarden ervan. Voorwaarden die de grote lijnen
vastleggen van de af te sluiten overeenkomst. Het is aan het college van
burgemeester en schepenen, als uitvoerend orgaan, om effectief de
overeenkomst af te sluiten als de vereniging ook rechtspersoonlijkheid heeft.
In dit verband verwijst de secretaris naar de analogie met de
overheidsopdrachten, waarbij de gemeenteraad de voorwaarden/het bestek
vaststelt en het college de opdracht toewijst.
Raadslid Dirk Cattoir meent dat er hier een verschil is, omdat het hier een
politiek gekleurde vzw betreft die duidelijk wordt gepousseerd door het
gemeentebestuur. Omdat de vzw nog niet bestaat, meent hij dat de naam
van de vereniging nog niet kan worden opgenomen in de voorwaarden.
Secretaris Yannick Wittevrongel antwoordt dat dit precies wel moet
aangezien de partij waarmee een overeenkomst wordt afgesloten hiervan
een essentieel onderdeel is.
Schepen Eddy Gryson die nog opmerkt dat indien de gemeenteraad geen
goedkeuring hecht aan deze voorwaarden het college de overeenkomst niet
kan afsluiten. Bovendien wijst hij er op dat niet-erkende verenigingen wel
degelijk gebruik kunnen maken van gemeentelijke accommodatie. Hij
verwijst hierbij naar het sportcentrum.
Raadslid Alain Lynneel die stelt dat de statuten van deze vzw wel degelijk
werden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en dat
hiervan ook reeds het bewijs werd bezorgd door deze griffie. Deze
documenten zullen door het raadslid worden overgemaakt aan de secretaris.
Voorstel tot goedkeuring van het voorliggend dossier rekening houdend met
de schriftelijke opmerkingen van raadslid Dany Hollevoet.

Stemmen

Met 23 stemmen voor en 2 onthoudingen (Dirk Cattoir en Monika Van Brussel)

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorwaarden van de
overeenkomst inzake de hengelactiviteiten op de vijver in Grasduinen tussen de
gemeente Bredene en de hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw”. Deze
overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 6: technische dienst - Nutsvoorzieningen. Verlichting van de watertoren. Overeenkomst cvba
VMW/De Watergroep-gemeente Bredene. Vaststelling van de voorwaarden

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, 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



artikels 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek d.d. 21/03/1804

Verwijzingsdocumenten



beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26/01/2015
houdende toewijzing aan Eandis van de opdracht van werken tot het plaatsen
van een openbare verlichting op de watertoren (kostprijs 137.968,70 EUR,
btw incl.)
ontwerp overeenkomst cvba VMW/De Watergroep-gemeente Bredene
betreffende de verlichting van de watertoren



Feiten, context 
en argumentatie





Stemmen

Van de renovatie van de buitengevel van de watertoren, gelegen Dorpsstraat
31, 8450 Bredene, door de cvba VMW/De Watergroep heeft ons bestuur
gebruik gemaakt om op dit bouwwerk een openbare verlichting te plaatsen.
Recent werd Eandis toegewezen een opdracht van werken met als voorwerp
de installatie van deze verlichting op de toren (kostprijs 137.968,70 EUR, btw
incl.). Gelet dat het bouwwerk, waarop de verlichting wordt aangebracht,
eigendom is van voornoemde nutsmaatschappij, dient een juridische regeling
getroffen.
Voornaamste voorwaarden van de overeenkomst cvba VMW/De Watergroepgemeente Bredene betreffende de verlichting van de watertoren:
- kosteloos gebruiksrecht betrekking hebbend op de watertoren en het
domein errond, aan te wenden voor een doel van openbaar nut, meer
bepaald het fungeren van de watertoren als herkenningspunt vanuit alle
invalshoeken van Bredene door het aanbrengen van openbare verlichting
en secundair het voorzien van infrastructuur op het domein rond dit
bouwwerk (elektriciteitskast)
- duur gebruiksrecht: tien jaar. Bij gebreke aan opzegging wordt dit recht
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van tien jaar
- in geval van het niet naleven door de gemeente van de verplichtingen,
die bij onderhavig contract of bij wet worden opgelegd, kan cvba
VMW/De Watergroep de overeenkomst te allen tijde opzeggen zonder
inachtneming van een opzeggingstermijn
- de verlichting en bijkomende infrastructuur blijven gedurende de termijn
van de overeenkomst eigendom van ons bestuur
- de gemeente Bredene financiert de openbare verlichting, wat impliceert
dat deze instaat voor de kosten van de plaatsing en eventuele
vernieuwing, het beheer van de verlichting, de betaling van het
elektriciteitsverbruik, de afhandeling van schadegevallen etc.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de voorwaarden van de overeenkomst
cvba VMW/De Watergroep-gemeente Bredene betreffende de verlichting van
de watertoren vast te stellen.

Met algemene stemmen
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Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad gaat over tot de vaststelling van de voorwaarden van de
overeenkomst cvba VMW/De Watergroep-gemeente Bredene betreffende de
verlichting van de watertoren, gelegen Dorpsstraat 31, 8450 Bredene.
Het contract maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Punt 7: technische dienst - Overheidsopdrachten. Aankoop van straatmeubilair
(zitbanken, binnenbakken voor afvalbakken en picknicksets). Vaststelling van de voorwaarden, de
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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



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




foto’s zitbanken, afvalbakken en picknicksets
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02/03/2015
houdende goedkeuring voorstel aankoop straatmeubilair

Feiten, context 
en argumentatie

In het investeringsbudget 2014-2019 is een verbinteniskrediet voorzien van
140.000 EUR voor het financieren van diverse aankopen van straatmeubilair.
Het transactiekrediet voor 2015 bedraagt 20.000 EUR. Het saldo van dit
krediet bedraagt 17.383,40 EUR.
Door de technische dienst uitvoering wordt verzocht om zitbanken,
binnenbakken voor afvalbakken en picknicksets aan te kopen.
Voorstel
- Zitbanken (mooie, duurzame zitbanken cfr. Duinenplein)
Beschrijving
 driezit, onderconstructie uit roestvrij staal, electro-gepolijst
 zitvlak en rugleuning uit houten latten (Amerikaanse eik)
 bevestigingsmaterialen (RVS chemisch anker en bolkopmoer)
 ± acht stuks
 kostprijsraming: 10.000 EUR (incl. btw).
- Binnenbakken voor afvalbakken
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-

Financiële
gevolgen

De technische dienst heeft vastgesteld dat er meerdere binnenbakken
van afvalbakken op diverse locaties in slechte staat of onherstelbaar zijn.
Gezien de buitenkant van de afvalbakken nog in goede staat zijn, is het
voldoende
om
enkel
de
binnenbak
te
vervangen.
Beschrijving
 binnenbak afvalbak type Capitole
 verzinkt staal
 ± vijftien stuks
 kostprijsraming: 1.770 EUR (incl. btw).
Picknicksets
Op het domein Grasduinen zijn er momenteel geen picknicktafels
aanwezig, er staan enkel zitbanken. Gezien het domein druk bezocht
wordt, is het aangewezen om hier ook picknicktafels te plaatsen. Recent
heeft ons bestuur vijf picknicktafels aangekocht om te plaatsen op
diverse plaatsen in Bredene. Gezien de uniformiteit is het wenselijk om
hetzelfde type picknicktafels aan te houden.
Beschrijving
 kleur RAL 7016
 hardhout FSC 100%
 toegankelijk voor mindervaliden
 ± twee stuks
 kostprijsraming: 4.000 EUR (incl. btw).
Algemene kostprijsraming: 15.770 EUR (incl. btw).

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
Aankoop
straatmeubilair
(zitbanken,
binnenbakken voor
afvalbakken
en
picknicksets)

Raming
(incl. btw)

Budgetsleutel +
Budgetsleutel +
beschikbaar
beschikbaar
verbinteniskrediet transactiekrediet
15.770 EUR
0200-00/2250100 0200-00/2250100
140.000 EUR
17.383,40 EUR

Stemmen

Met algemene stemmen

Besluit

Enig artikel

EB /
IB /
(LB)
IB

De gemeenteraad stelt vast de voorwaarden, kostprijsraming (15.770 EUR incl.
btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
bij de aanvang van de procedure) van de opdracht van levering van volgend
straatmeubilair:
- Zitbanken (mooie, duurzame zitbanken cfr. Duinenplein)
Beschrijving

driezit, onderconstructie uit roestvrij staal, electro-gepolijst

zitvlak en rugleuning uit houten latten (Amerikaanse eik)

bevestigingsmaterialen (RVS chemisch anker en bolkopmoer)

± acht stuks

kostprijsraming: 10.000 EUR (incl. btw)
- Binnenbakken voor afvalbakken
Beschrijving

binnenbak afvalbak type Capitole
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verzinkt staal

± vijftien stuks

kostprijsraming: 1.770 EUR (incl. btw)
Picknicksets
Beschrijving

kleur RAL 7016

hardhout FSC 100%

toegankelijk voor mindervaliden

± twee stuks

kostprijsraming: 4.000 EUR (incl. btw).

Punt 8: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Kris Opdedrynck

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

Raadslid Kris Opdedrynck die met betrekking tot de berichtgeving in een
aantal kranten en op een aantal websites over de creatieve campinguitbater
die te veel belastingen doorrekent, volgende opmerkingen en vragen
formuleert:
- indien de campinguitbater ervan uitgaat dat een belastingverhoging zal
leiden tot minder klanten heeft hij het recht om dit te verrekenen in zijn
prijzen
- het gemeentebestuur mag zich niet moeien in de prijszetting door de
campinguitbaters
- waarom werd dit niet positiever gecommuniceerd en werd bvb. niet de
link gelegd naar al hetgeen Bredene toeristisch te bieden heeft wat de
belastingverhoging kan verantwoorden?


Schepen Eddy Gryson die antwoordt dat het de campinguitbaters inderdaad
vrij staat om hun prijzen te bepalen maar dat de betrokken campinguitbater
hier in zijn communicatie naar de klanten aangaf dat het een doorrekening
betrof van gemeentebelastingen en waarbij voor meer informatie hierover
ook werd verwezen naar de gemeentelijke belastingdienst. Indien wordt
verwezen naar de gemeentelijke belastingen moet hierover dan ook correcte
informatie worden gegeven/de juiste tarieven aangerekend.
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Raadslid Kris Opdedrynck die zijn vraag herhaalt waarom hierover niet
positiever werd gecommuniceerd.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de communicatie hier
uitging van een perscorrespondent aangezien het gemeentebestuur hierover
geen enkel communiqué heeft verspreid.

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

Raadslid Louis Van Belleghem die er de aandacht op vestigt dat hij van een
aantal mountainbikers de vraag heeft gekregen om in Bredene een
mountainbike-parcours te creëren waarbij gebruik zou worden gemaakt van
de kerkwegels. Dit parcours zou weliswaar geen gebruik mogen maken van de
paden in de duinen, aldus het raadslid.





Schepen Jacques Deroo die repliceert dat niet iedereen er voorstander van is
om op de kerkwegels ook fietsers toe te laten.
Secretaris Yannick Wittevrongel die antwoordt dat momenteel, in
samenwerking met Bloso en het provinciebestuur, reeds een parcours op plan
werd uitgetekend maar dat nog een aantal praktische problemen dienen
opgelost vooraleer tot bepijling over te gaan.
Raadslid Dany Hollevoet die stelt dat er reeds een mountainbike-parcours
bestaat op Grasduinen en dat ook gebruik kan gemaakt worden van de
parcours in Oostende en De Haan. De gemeentesecretaris merkt hierover op
dat de parcours die worden ontwikkeld door bvb. Bloso trajecten betreffen
die ook een toeristische en recreatieve functie hebben en over afstanden
gaan van 30 tot 40 km. Het parcours van Bredene zal een verbinding maken
met deze van Oostende maar niet aansluiten op dit van De Haan dat de
verbinding vormt tussen De Haan centrum en Wenduine.

Punt 10: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Cattoir
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Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
Rudi Debeuckelaere, Tania Janssens, Françoise Praet, Sandy Dobbelaere,
Dany Hollevoet, Patrick Bolle, Liesbeth Metsu, 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 reglement van de gemeenteraad inzonderheid artikel 9,
opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting d.d. 28/01/2013

Raadslid Dirk Cattoir die vaststelt dat er zich problemen blijven voordoen
inzake mountainbikers in de duinen en in het bijzonder op de wandelpaden.
In dit verband stelt hij voor om de mountainbikers toe te laten in de duinen
op bvb. zaterdag- en zondagvoormiddag. Mits een goede communicatie
hierrond moet dit de huidige conflicten tussen wandelaars en fietsers kunnen
oplossen. Wandelaars zullen er immers van op de hoogte zijn dat ook fietsen
is toegelaten.





Burgemeester Steve Vandenberghe die aangeeft dat dit in het verleden is
overwogen maar dat dit niet uitvoerbaar is. Er stelt zich hier vooral een
verantwoordelijkheid bij ongevallen. Indien het mountainbiken wordt
toegelaten in bepaalde periodes en er gebeurt een ongeval, dan kan het
gemeentebestuur hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Als de fietsers
een gevaar vormen voor wandelaars dan kan het fietsen ook niet tijdens
bepaalde uren worden toegelaten. Het verbod werd destijds ingevoerd
precies omwille van de veiligheidsaspecten. De burgemeester wijst er
bovendien op dat de wandelpaden zich bevinden op domein van de Vlaamse
overheid, afdeling maritieme dienstverlening en kust.
Raadslid Dirk Cattoir die repliceert dat dan strenger moet worden opgetreden
door de politie.
Burgemeester Steve Vandenberghe die antwoordt dat de lokale politie al zeer
frequent is gevraagd om hier de nodige controles te doen en om streng op te
treden.

Punt 11: secretariaat - Mondelinge vraag van raadslid Françoise Praet

Aanwezig

Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad ;
Steve Vandenberghe, burgemeester ;
Erwin Feys, Doris Vermoortel, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson, Jens
Vanhooren en Jacques Deroo, schepenen ;
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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 32 van het Gemeentedecreet

Juridische
grond



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

Raadslid Françoise Praet die uit de pers heeft vernomen dat het VIPA dat
instaat voor o.m. subsidies voor de bouw van woonzorgcentra zal verdwijnen
en dat de subsidies voor tal van projecten momenteel ook niet ingeschreven
is in de Vlaamse begroting.


Schepen Jacques Deroo die antwoordt dat dit eveneens een belangrijke
bezorgdheid is van het OCMW- en gemeentebestuur. Over deze berichtgeving
werd inmiddels contact genomen met het bevoegd ministerie dat evenwel
geen duidelijkheid/zekerheid over de toekomstige subsidies kon geven.
Indien blijkt dat er geen voldoende garanties kunnen worden gegeven inzake
de voorziene betoelaging, zal een nieuw scenario dienen uitgewerkt in
functie van financiële haalbaarheid. In dit verband wijst de schepen ook op
de onzekerheid inzake de verdere subsidiëring van het lokaal opvanginitiatief
(LOI) waardoor de huur van gebouwen en contracten van personeel dienen
opgezegd alhoewel een aanvraag werd ingediend voor verlenging. Wat
betreft het dossier woonzorgcentrum meent de schepen dat Bredene zal
beschouwd worden als prioritair aangezien het huidig woonzorgcentrum niet
volledig meer voldoet aan de normen.

namens de gemeenteraad,
Yannick Wittevrongel
secretaris

Verslag gemeenteraadszitting 23/03/2015

Kristof Vermeire
voorzitter
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