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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 24 OKTOBER 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 24 oktober 2019 om 19.30uur 

bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Eddy De Wispelaere, Geert 

De Sutter, Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-

Pierre De Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander 

Meulen, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  

Verontschuldigd: Dominiek Sneppe, Laura Lahousse, Martine De Meester, raadsleden 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 

 

 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 
 

 

OPENBAAR 
 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - KENNISNAME 
 

Afwezig voor dit punt: Bart Haesaert 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 
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De gemeenteraad neemt kennis van de e-mail van 8 oktober 2019 van mevrouw Laura Lahousse, raadslid van 

de fractie Groen, en de bevestiging van ontvangst van de voorzitter van de gemeenteraad van 9 oktober 

2019,  waarbij zij haar ontslag als raadslid indient. Conform artikel 13, eerste lid, van het decreet lokaal 

bestuur wordt het ontslag definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. 

  

Conform artikel 13, derde lid, van het decreet lokaal bestuur blijft mevrouw Laura Lahousse haar mandaat 

als gemeenteraadslid uitoefenen tot haar opvolger is geïnstalleerd. 

 

 

2. JURIDISCHE ZAKEN - SOCIALE HUISVESTINGSBOUW VIVENDO OP SITE SINT-MAARTEN - 

PRINCIEPSBESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Bart Haesaert 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- ontwikkelingen op de site Sint Maarten te Loppem: nieuwbouwprojectplannen woningen Vivendo 

Procedure 

- overleg met verschillende partners en belangengroepen op de site Sint Maarten 

- overleg met Vivendo in het kader van de te realiseren projecten op de site naar sociale woningen toe 

Motivering 

- we verwijzen naar de nieuwe toekomstige ontwikkelingen op en om en rond de site Sint-Maarten (oa. de 

oprichting van een multifunctioneel gebouw voor oa. de werking van het verenigingsleven, het 

afschaffen van de spooroverweg) 

- in het licht van deze ontwikkelingen was er regelmatig overleg met Vivendo om reden van de sociale 

huurwoningen van Vivendo op deze site 

- Vivendo informeerde het bestuur over haar vernieuwbouwplannen op de site en argumenteerde dat de 

woningen verouderd zijn en niet meer beantwoorden aan de hedendaagse normen inzake woon- en 

leefkwaliteit  
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- de woningen van Vivendo staan in het openbaar domein, doordat de woningen destijds gebouwd zijn op 

grond van Vivendo en daarna werd de grond rond de woningen overgedragen aan het openbaar domein 

- om de site Sint Maarten in de toekomst verder efficiënt te kunnen ontwikkelen vraagt Vivendo het 

gemeentebestuur om de bestaande oppervlakte van de sociale woningen zoals aangeduid op het plan in 

bijlage te behouden 

- de verdere concretisering van het masterplan moet later uitwijzen hoe de nieuwe woningen van Vivendo 

het best ingepland kunnen worden op de site (doel: kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving voor de 

bewoners en gebruikers van de site); deze studie is lopende en gebeurt in goede dialoog tussen de 

gemeente en Vivendo 

- tussen Vivendo en de gemeente zal er dus een grondruil gebeuren op de site met behoud van de huidige 

bestaande oppervlakte van de sociale woningen 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad garandeert Vivendo op de site Sint Maarten een oppervlakte dat gelijk is aan 

de bestaande oppervlakte zoals aangeduid op het plan in bijlage (blauwe kader) voor de toekomstige 

realisatie van nieuwe sociale woningen.  De beslissing over de inplanting van de nieuwe woningen op de site 

zal gebeuren aan de hand van een externe studie en in goed overleg tussen de gemeente en Vivendo. 

 

 

3. SECRETARIAAT - IMEWO BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 11 DECEMBER 2019 - 

GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Bart Haesaert 

 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn vraagt wat bedoeld wordt met 'capaciteitstarief' op de tweede bladzijde van de bijlage 

'bespreking boekjaar'. Raadslid Krista Vander Meulen antwoordt dat dit gaat over het gebruik van andere 

tarieven tijdens dal- en piekuren. Raadslid Brigitte Himpens antwoordt dat het gaat over 

distributienetkosten afhankelijk van het vermogen dat op het net zit en dat dit los staat van het feit of je al 

dan niet stroom verbruikt. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 
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- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- uitnodiging van 11 september 2019 tot de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 

woensdag 11 december 2019 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Krista Vander Meulen, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien De Maré, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale Imewo 

- de gemeente Zedelgem neemt voor de activiteit distributiebeheer elektriciteit en/of gas deel aan 

de  opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in 

West- en Oost-Vlaanderen 

- de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of 

eventuele opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 

- schrijven van Imewo d.d.11 september 2019 + bijhorende documenten 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op woensdag 

11 december 2019 worden goedgekeurd: 

1.      Statutenwijzing 

a. Goedkeuring van de statutenwijziging 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 

vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

2.  Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten 

en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 

begroting 2019 

3.    Code goed bestuur 

4.     Statutaire benoemingen 

5.    Desgevallende aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven) activiteiten 

6.      Statutaire mededelingen 

Artikel 2.- Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen 

in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op woensdag 11 december 2019 of op een 

latere datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Katrien De Maré, raadslid, 

is haar plaatsvervanger. 

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, 

ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be  

 

 

4. SECRETARIAAT - IVBO ALGEMENE VERGADERING 18 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA 

EN AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING  

 

Afwezig voor dit punt: Bart Haesaert 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 
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Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- uitnodiging van 5 september 2019 tot de algemene vergadering van IVBO op woensdag 18 december 

2019 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Stijn Timmerman, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien Vanrobaeys, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale IVBO 

- de agenda van de algemene vergadering van IVBO wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of eventuele 

opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 

- schrijven van IVBO d.d. 5 september 2019 + bijhorende documenten 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de eerste buitengewone algemene vergadering IVBO op woensdag 18 

december 2019 worden goedgekeurd: 

1.      Samenstelling van het bureau 

2.     INT/FIN – statutenwijziging - toepassing art. 10 van de statuten - aanpassing maatschappelijk kapitaal 

aan de evolutie van het bevolkingscijfer 

3.      INT/FIN – statutenwijziging - toepassing art. 14 van de statuten - Jabbeke - huis -aan- huisinzameling 

4.      INT/FIN – statutenwijziging - toepassing art. 13 & 46 van de statuten - publicatietermijn overzichtslijst 

beslissingen 

Artikel 2.- De agendapunten van de tweede buitengewone algemene vergadering IVBO op woensdag 18 

december 2019 worden goedgekeurd: 

1.      Samenstelling van het bureau 

2.     Evaluatierapport 2013-2018 

3.      Ondernemingsplan 2019-2025 

4.  Goedkeuring voorgenomen activiteiten en strategie 2020, met inbegrip van het budget 2020, de 

gebudgetteerde werkingsbijdrage 2020 & het investeringsprogramma 2020 

5.      INT/FIN - aandeelhouderschap IVBO in SOLVA - uittreding 

Artikel 3.- De heer Stijn Timmerman, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

beide buitengewone algemene vergaderingen  van IVBO op woensdag 18 december 2019 of op een latere 
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datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Katrien Vanrobaeys, raadslid, is 

zijn plaatsvervanger. 

Artikel 4.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten. 

 

 

5. FINANCIËN - BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-

VLAANDEREN - DIENSTJAAR 2020 - VASTSTELLING - BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Bart Haesaert 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere stelt de vraag naar de wijzigingen die op til zijn in de Westhoek (Middelkerke en 

Koksijde die mogelijks uit de zone stappen) en of dit impact zal hebben op de bijdrage voor de andere 

gemeenten in de zone. Commandant dhr. Bernard Diopere antwoordt dat die gemeenten geen nieuwe zone 

kunnen oprichten, zij kunnen enkel aansluiten bij een andere zone. Dhr. Diopere zegt dat, mocht dit 

gebeuren, er geen financiële impact is voor de andere gemeenten. De Burgemeester mevr. Annick Vermeulen 

en dhr. Diopere voegen toe dat de kostprijs die de gemeente Middelkerke in de pers gaf over 

brandweerzones niet correct was. Verder duidt dhr. Diopere dat er een verhoging komt vanaf 2021, voor het 

jaar 2020 blijft het budget hetzelfde en hij verwijst naar de hoge loonlast in de zone alsook naar de extra 

taken die bij de brandweer gekomen zijn met het verdwijnen van de civiele bescherming. De Burgemeester 

zegt dat het nog niet duidelijk is of Middelkerke zich al dan niet zal afscheuren. Raadslid Pol Denys zegt dat 

de gemeente Zedelgem meer dan 2% moet betalen in tegenstelling tot bvb. Brugge en Oostende (de grote 

gemeenten betalen minder ten koste van de kleine gemeenten). Dhr. Diopere zegt dat dit kadert binnen de 

gemaakte overeenkomst tussen de 17 gemeenten die in 2014 gemaakt is. De Burgemeester zegt dat ze de 

vraag van raadslid Denys nog nader zal uitzoeken en zal terugkoppelen. Raadslid Günther Descheemaecker 

stelt vragen naar de betoelaging van hogere overheid. Dhr. Diopere zegt dat het werken met kortere rijtijden 

en met meer ambulances financieel nadelig is en daardoor dienen de reserves aangesproken. Daarbij zegt 

dhr. Diopere dat het positieve nieuws is dat het departement volksgezondheid haar betoelaging verhoogt. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikels 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad en artikels 326 t.e.m. 341 betreffende het bestuurlijk toezicht 

- besluit gemeenteraad van 23 oktober 2014 houdende de instap in Hulpverleningszone 1 West-

Vlaanderen vanaf 1 januari 2015 en het goedkeuren van de financiële verdeelsleutel en de daaraan 

verbonden modaliteiten 

Aanleiding 

- ontwerp begroting 2020 van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, ontvangen op 24 september 2019 

Procedure 

- de bespreking van het ontwerp begroting 2019 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op de 

Zoneraad van 23 september 2019 

- infovergadering van 30 september 2019 voor de gemeenteraden van de 17 steden en gemeenten van de 

Hulpverleningszone met betrekking tot o.a. de ontwerp begroting 2020 

- uitgaande van de autonomie van de gemeente is het aangewezen dat de gemeente zich akkoord 

verklaart met de werkingsbijdrage die van elke gemeente in de begroting 2020 van de 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen zal worden ingeschreven 

Krediet 

Exploitatie - uitgaven 

alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

6494000 041000 - - 855.192,00 EUR 

Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- er is geen bezwaar tegen dit budget 

Dossierstukken 

- ontwerp begroting 2020 

- toelichting zoneraad 

Besluit 

Artikel 1- Het aandeel van de gemeente Zedelgem in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 

1 West-Vlaanderen wordt vastgesteld op 855.192,00 EUR op budgetsleutel 6494000 (algemene rekening) en 

041000 (beleidsitem) van het exploitatiebudget 2020. 

Artikel 2.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Zoneraad van de 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en aan de provinciegouverneur. 

 

 

6. CULTUUR - TOERISME - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN WESTTOER EN DE 

GEMEENTE ZEDELGEM - BESLISSING 

 

Afwezig voor dit punt: Bart Haesaert 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 
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Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:  

Wettelijk kader  

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- vraag van Westtoer tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de 

gemeente Zedelgem met 6 jaar (2020-2025) 

- de gevraagde tussenkomst wordt voor de nieuwe beleidsperiode verhoogd met 12% omdat het bedrag 

in de voorbije jaren nooit werd geïndexeerd, en omdat de marketingkosten almaar stijgen.   

Adviezen  

INTERN  

- Eigen dienst : gunstig .  De samenwerking met Westtoer wordt positief geëvalueerd en de verhoging van 

de bijdrage is verantwoord. 

Krediet  

UITGAVEN – EXPLOITATIE  

Algemene Rekening Beleidsitem Actie   Budget 

6150006 052900     8.810,00 

Motivering  

- het verder zetten van de samenwerking met Westtoer laat toe dat de gemeente Zedelgem kan 

participeren binnen de toeristische regio Brugse Ommeland.  Hierdoor wordt Zedelgem opgenomen in 

de promotie van alles wat in de regio gebeurt en krijgt Zedelgem de kans om deel te nemen aan 

gemeente-overschrijdende toeristische evenementen 

- de bijdrage is samengesteld uit een basisbedrag van 2750€ en een promobijdrage van 6060€, gebaseerd 

op een indeling op basis van financiële draagkracht en toeristisch-recreatief belang.  

- de verhoging van 12% ten opzichte van de voorbije legislatuur is realistisch om de indexsprongen van de 

afgelopen jaren te dekken én de stijgende marketingkosten het hoofd te bieden  

Dossierstukken  

- brief Westtoer bij samenwerkingsovereenkomst 

- samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en Zedelgem 2020-2025   

- verklarende nota over de verdeling van de bijdragen    

Besluit  

Artikel 1.-  De samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de gemeente Zedelgem wordt met 6 jaar 

verlengd (2020-2025).  

 

Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme En Recreatie (STER) 

 

Tussen 

Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie 

West-Vlaanderen, met zetel te Koning Albert I-laan 120, 8200 Brugge, vertegenwoordigd door Sabien Lahaye-

Battheu, voorzitter en Stefaan Gheysen, algemeen directeur,  

Hierna genoemd Westtoer 

en 

Gemeente Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem, vertegenwoordigd door Mevrouw Annick 

Vermeulen, burgemeester en Mevrouw Sabine Vermeire, algemeen directeur, 

Hierna genoemd ‘de gemeente’ 
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Wordt het volgende overeengekomen: 

 

Artikel 1: Strategisch partnership 

Westtoer en de gemeente verbinden er zich toe om een strategisch partnership te ontwikkelen met als doel 

de verdere ontwikkeling en de promotie van de toeristisch-recreatieve troeven van de gemeente. Beide 

partners komen overeen om deze doelstelling te realiseren binnen het kader van de toeristische regio Brugse 

Ommeland. 

 

Artikel 2: Verbintenissen van Westtoer apb 

 

2.1. Regiowerking 

Westtoer stelt een regioteam ter beschikking van de toeristische regio Brugse Ommeland. De gemeente kan 

altijd een beroep doen op de expertise van het regioteam.  

Dit regioteam bestaat uit één regiomanager, één regiomedewerker en één medewerker regiomarketing. Als 

er projecten zijn met externe financiering, dan wordt het team aangevuld met 1 of meerdere 

projectmanagers. 

Het regioteam is gehuisvest in Westtoer (Brugge). 
 

Het team staat in voor volgende taken: 

o Organisatie van het overleg en de samenwerking tussen Westtoer en de gemeenten; 

o Coördineren van bovenlokale toeristisch-recreatieve acties en projecten; 

o Opvolgen van Europese en Vlaamse subsidiemogelijkheden; 

o Coördinatie van de marketingacties binnen de regio en beheer van de regionale promotiepool; 

o Aanspreekpunt van Westtoer voor alle lokale publieke en private actoren; specifieke vragen of 

projecten worden door het regioteam overgemaakt aan de centrale diensten; 

o Organisatie van netwerkmomenten en vorming voor de publieke en private sector; 

o Uitwerken en opvolgen van de jaarlijkse actieplannen voor de uitvoering van het strategisch 

beleidsplan. 

 

2.2. Regionale strategische beleidsplanning 

Westtoer engageert zich om voor de periode 2021-2026 een nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme en 

recreatie in het Brugse Ommeland op te maken en te laten goedkeuren door de provincieraad. Westtoer 

maakt dit plan op in samenwerking en overleg met de gemeenten binnen de regio en met de relevante 

publieke en private toeristisch-recreatieve actoren. 
 

Het regionaal strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie biedt de mogelijkheid om de strategische 

projecten van de gemeente op te nemen en in het algemene plan in te passen. 

 

2.3. Marketing 

Westtoer ontwikkelt en realiseert voor de betrokken regio een marketingcampagne waarbij de 

regiobestemming op zich en de eigen ‘look and feel’ centraal staan. Binnen deze campagne ligt de klemtoon 

op pers- en tradebewerking, online communicatie en print. Westtoer zal deze campagne uitvoeren in nauw 

overleg met de gemeenten van de regio via de daartoe opgerichte overlegstructuren (zie punt 3.1). De 

financiering van deze campagne zal voor de helft gedragen worden door Westtoer en voor de helft door de 

gemeenten van de betrokken regio. Alle communicatie leidt zoveel mogelijk naar de regiowebsite die we 

verder uitbouwen als dé inspiratie- en informatiebron van de regio. 
 

Westtoer zal tevens overkoepelende marketingcampagnes opzetten met betrekking tot fietsen en wandelen, 

tafelen, groeps- en verblijfstoerisme. Dit laatste gebeurt onder de koepel van Logeren in Vlaanderen. 
 

Westtoer ontwikkelt performante digitale kanalen om de regio online te promoten. Toeristisch relevante 

producten worden hiervoor verzameld in een databank waartoe de gemeente zelf toegang krijgt. Alle 

content wordt via open data ter beschikking gesteld. Foto’s en video’s worden op een efficiënte manier 

beheerd en ontsloten via de mediabank. 
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2.4. Recreatie 

Westtoer engageert zich om de fiets- en wandelnetwerken in stand te houden en verder te ontwikkelen. 

Westtoer zal tevens de provinciale fiets- en wandelroutes evalueren en optimaliseren. 

Westtoer ontwikkelt voor het hele West-Vlaamse grondgebied een picknickplan en zal hiertoe een 

kaderopdracht uitschrijven om een eenvormig type meubilair te ontwerpen. De gemeente zal deze 

ontwerpen op haar grondgebied kunnen gebruiken. 
 

Westtoer verleent aan de dienst voor toerisme/VVV van de gemeente een korting van 35% op de recreatieve 

publicaties van Westtoer en van 20% op de verzamelboxen (vol en leeg). 

 

2.5. Toeristische ontwikkeling 

Westtoer engageert zich om bovenlokale toeristische projecten van de gemeente actief te ondersteunen, 

voor zover deze projecten niet in tegenspraak zijn met de algemene doelstellingen van Westtoer op 

provinciaal niveau. 

Westtoer zal een coördinerende rol spelen inzake het regionaal onthaal en coördineert o.a. een netwerk van 

toeristische infopunten, die als verlengstuk van de gemeentelijke infokantoren fungeren. Westtoer 

ontwikkelt verder de nodige expertise inzake kwaliteits- en belevingsvolle productontwikkeling en het 

toeristisch ondernemen.  

Westtoer organiseert het Q-traject voor toerismemakers, waarbij de beleving en de tevredenheid van de 

bezoeker centraal staan. Daarnaast bouwt Westtoer haar expertise verder uit op het vlak van transversale 

thema’s, zoals familievriendelijkheid en duurzame toeristische ontwikkeling. Op vraag van de gemeente stelt 

Westtoer deze expertise ter beschikking.  

 

2.6. Kenniscentrum 

Westtoer engageert zich om relevante data inzake het toeristisch aanbod en de vraag nauwgezet bij te 

houden en te inventariseren. Jaarlijks bundelt Westtoer relevante aanbod- en vraaggegevens in een 

trendrapport voor de betrokken regio. De kerncijfers van de regio publiceert Westtoer in een aparte flyer. 

Westtoer volgt het toerisme in de regio ook snel op, o.a. de evolutie van boekingen bij hotels, gastenkamers 

en jeugdlogies. 
 

Daarnaast volgt Westtoer het gebruik van de fietsnetwerken in de regio op en organiseren we op regelmatige 

basis structurele regiogerichte onderzoeken die peilen naar de economische impact van toerisme en 

recreatie van diverse doelgroepen in de regio. 

 

2.7. Advies, consultancy & vorming 

Westtoer adviseert de gemeente inzake toeristisch-recreatieve initiatieven en projecten. 

Westtoer is ook bereid om inzake conceptontwikkeling, beleidsplanning, projectbegeleiding, 

onderzoeksopdrachten en marketing consultancyopdrachten uit te voeren voor de gemeente.  
 

Westtoer verleent een korting van 20% aan de gemeente op haar tarieven. 
 

Westtoer organiseert minstens twee maal per jaar een vormingssessie voor de medewerkers van de dienst 

voor toerisme/VVV van de gemeente. 

 

Artikel 3: Verbintenissen van de gemeente 

 

3.1. Participatie aan regionale overlegstructuren 

De burgemeester en de schepen voor toerisme maken ambtshalve deel uit van het beleidsoverleg toerisme 

en recreatie van het Brugse Ommeland. 
 

De gemeente duidt eveneens een afgevaardigde aan voor het ambtelijk overlegplatform tussen Westtoer en 

de diensten voor toerisme van het Brugse Ommeland. 

 

3.2. Samenwerking m.b.t. strategische beleidsplannen en bovenlokale initiatieven  

De gemeente zorgt voor de nodige input voor de opmaak van de strategische beleidsplannen en participeert 

aan de verschillende overlegmomenten tijdens het planningsproces.  
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De gemeente werkt mee aan bovenlokale initiatieven die door de regiowerking opgezet worden: 

 Bezorgen van inhoud voor de overkoepelende promotiecampagnes / themajaren; 

 Bevoorraden van de Infopunten Toerisme in de gemeente; 

 Op de hoogte houden van de regiowerking van nieuwtjes op het vlak van toerisme en recreatie; 

 Het uitdragen van de regio in de dienst toerisme en communicatie van de gemeente. 

 

Artikel 4: Gemeentelijke bijdrage 

 

4.1. Basisbijdrage 

De gemeente levert een jaarlijkse bijdrage van € 2.750 in de werking van het regioteam, voor het bijhouden 

van relevante aanbod- en vraaggegevens per gemeente en het ontsluiten ervan via de regionale 

trendrapporten, voor regiobrede onderzoeken, voor toeristische ICT-toepassingen en voor regio-

overstijgende marketinginitiatieven. 
 

De basisbijdrage wordt jaarlijks met 1% geïndexeerd. 

 

4.2. Bijdrage aan de regionale promotiepool 

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage in de promotiepool Brugse Ommeland van € 6.060. 

De regionale promotiepool wordt jaarlijks met 1% geïndexeerd. 

De bijdrage van de gemeente in de promotiepool wordt door Westtoer verdubbeld. 

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2020 en loopt tot 31 december 2024. De overeenkomst wordt na deze 

periode stilzwijgend verlengd voor 1 jaar tot 31 december 2025 behoudens schriftelijke opzegging van 1 van 

beide partijen ten laatste 6 maanden voor het einde van de overeenkomst.  

 

Artikel 6: Evaluatie 

Westtoer en de gemeente verbinden er zich toe om hun samenwerking geregeld te evalueren en indien nodig 

bij te sturen. In ieder geval wordt er op initiatief van de regiomanager van Westtoer een tussentijdse 

evaluatie voorzien na drie jaar (eind 2022-begin 2023) en een eindevaluatie in 2025. 

 

Artikel 7: Geschillenregeling + toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De partijen zullen deze overeenkomst te goeder 

trouw uitvoeren. In geval van betwisting zullen zij zoeken naar een minnelijke schikking. Ernstige geschillen 

die zouden voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de rechtbanken bevoegd over 

het grondgebied van de maatschappelijke zetel van Westtoer apb. 

 

Artikel 8: Nietigheid 

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling uit deze overeenkomst zal op geen enkele wijze de 

geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomst aantasten. In geval een 

bepaling voor nietigheid of onafdwingbaarheid wordt gehouden, zullen de partijen deze bepaling vervangen 

door een andere geldige en afdwingbare bepaling die het meest de intenties van de partijen benadert. 
 

Opgemaakt te Brugge op     /       /2019 in twee exemplaren waarvan elk van de partijen erkent een exemplaar 

te hebben ontvangen 

 

Artikel 2.- Van dit besluit wordt kennis gegeven aan Westtoer. 

 

 

7. MILIEU – BOMENPLAN GEMEENTE ZEDELGEM - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Jean-Pierre De Groodt formuleert enkele bedenkingen. Het raadslid vraagt of de 50 plaatsen met de 

veteranenbomen beschermd zullen worden bvb. door de onderstaande vegetatie goed te omkaderen. 

Verder vindt raadslid De Groodt het een gemis dat er niet gekeken wordt naar andere gemeenten zoals Sint-

Niklaas waar er een begraafbos is (en waar dit ook in Scandinavische landen gebruikelijk is). Verder vraagt 
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raadslid De Groodt waarom poelen niet beschermd worden en waarom de gemeente niet zelf daktuinen 

aanlegt op eigen gebouwen. Schepen Peter Haesaert antwoordt dat trends in begraafplaatsen in volle 

evolutie zijn, er zijn vele wensen naar begraafmogelijkheden en de schepen vervolgt dat het niet evident is 

om dergelijke begraafplaatsen aan te leggen want er moet ook rekening gehouden worden met andere 

factoren zoals parking en toegankelijkheid. Raadslid De Groodt antwoordt dat het hem in het bijzonder om 

ecologische begraafplaatsen te doen is. Wat poelen betreft, zegt schepen Haesaert dat het de bedoeling is 

om blijvend zones aan te kopen en in te richten. Raadslid Pol Denys merkt op dat er in het verleden 

verkeerde keuzes gemaakt zijn (Hendrik Baekelandlaan in Aartrijke bvb.) en dat hij het jammer vindt dat er 

geen timing vooropgesteld is voor de aanpak van dergelijke slechte voorbeelden. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur.  

Aanleiding 

- Opmaak en goedkeuring van een bomenplan voor de gemeente Zedelgem 

Procedure 

- Collegebeslissing d.d. 23 mei 2017 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten - Opmaak bomenplan Zedelgem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – 

beslissing 

- Het ontwerp van het bomenplan werd opgemaakt in samenwerking met de groendienst en de diensten 

mobiliteit, ruimtelijke planning en infrastructuur en gefinaliseerd begin juli 2019  

- De gemeenteraadsleden werden uitgenodigd voor een infosessie op 8 juli 2019 waarbij het bomenplan 

uiteengezet werd. Al de aanwezige gemeenteraadsleden en diegene die dit wensten en zo aan de 

milieudienst gecommuniceerd hebben, kregen na de infosessie een pdf van het ontwerp bomenplan 

toegestuurd.  

- Het advies van Natuurpunt Zedelgem en Regionaal Landschap Houtland werd gevraagd 

- De gemeenteraadsleden, Natuurpunt Zedelgem en Regionaal Landschap Houtland kregen tot en met 15 

augustus 2019 de tijd om hun opmerkingen en suggesties mbt het ontwerp bomenplan door te sturen 

naar de milieudienst. 
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Van vier partners kreeg de milieudienst een antwoord toegestuurd (met name Natuurpunt Zedelgem, 

Regionaal Landschap Houtland, fractie GROEN en Vlaams Belang van Zedelgem). De 

suggesties/opmerkingen werden indien relevant verwerkt in het ontwerp bomenplan  

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: gunstig 

- dienst ruimte: gunstig 

- dienst infrastructuur: gunstig 

- dienst mobiliteit: gunstig  

EXTERN 

- advies Natuurpunt Zedelgem, Regionaal Landschap Zedelgem,  GROEN, Vlaams Belang 

Motivering 

- Een bomenplan maakt het mogelijk om op elk moment inzicht te krijgen in de maatregelen die dienen 

genomen te worden (snoeien, wegnemen boompalen,…) en hoeveel personeel en machines hiervoor 

beschikbaar dienen te zijn. 

- Het is noodzakelijk om het bomenbestand duurzaam te beheren, daartoe is het noodzakelijk een 

overzicht van het huidige bomenareaal te hebben en te beschikken over een visie inclusief een concrete 

aanpak voor specifieke zaken 

- Een bomenplan maakt het mogelijk om de planning en budgettering voor het bomenbeheer in de 

komende 20 jaar duidelijk te maken 

- In het plan zijn de straatbomen van de 4 deelgemeentes opgenomen. 

Dossierstukken 

- 20190829_BOMENPLAN ZEDELGEM_clean version 

- 20190829_BOMENPLAN ZEDELGEM_track changes 

- Antwoord_Mail RLH 

- Mail NP Zedelgem_deel 1 

- Mail NP Zedelgem_deel 2 

- Mail fractie GROEN  

- Mail Vlaams Belang – Bomenplan Zedelgem 

- Verwerking adviezen 

Besluit 

Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het bomenplan Zedelgem zoals voorgelegd in bijlage goed. 

 

 

8. SPORT - KUNSTGRASTERREIN GROENE MEERSEN - GEBRUIKSOVEREENKOMST MET 

PERMANENTE GEBRUIKERS - GOEDKEURING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere heeft het over de derde gebruiker die van het terrein gebruik kan maken en 

schade kan aanrichten. Zijn vraag is: wie voert toezicht en wie handhaaft? Schepen Dirk Verhaeghe 

antwoordt dat de voetbalclub Excelsior kan vaststellen en melden. Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt 

verder dat de overeenkomst verbroken kan worden ingeval van schade. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt 

dat de gemeente dit nauw zal moeten opvolgen. Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat hij deze opmerking zal 

meenemen naar de sportraad. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 
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Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:  

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur (DLB) 

Aanleiding 

- de aanleg van een kunstgrasterrein op de Groene Meersen 

- de noodzaak om de bestaande gebruiksovereenkomst met de permanente gebruiker aan te passen. 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: de huidige gebruiksovereenkomst moet aangepast worden in kader van de aanleg van het 

kunstgrasterrein. In overleg met de technische dienst en de permanente gebruiker werd de 

overeenkomst aangepast. De permanente gebruiker is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud 

van de terreinen. Hiervoor wordt een vergoeding, net zoals voor de voetbalclubs van Veldegem en 

Aartrijke, voorzien. Daarnaast is het gebruik van het kunstgrasterrein ook mogelijk door derden. 

Hiervoor werden de nodige richtlijnen opgesteld. De aanvrager ondertekent hiervoor het 

aanvraagformulier en verklaart zich akkoord met de richtlijnen. 

- technische dienst: positief advies om het onderhoud van de terreinen door de club zelf te laten doen. De 

nodige werkmiddelen worden hiervoor voorzien. De instructies voor het onderhoud van het terrein 

moeten nageleefd worden. 

EXTERN 

- sportraad: positief, de sportraad rekent erop dat het kunstgrasterrein toegankelijk zal zijn voor derden.  

Motivering 

- de aanleg van een kunstgrasterrein op de Groene Meersen biedt de mogelijkheid om meer speeluren te 

realiseren 

- de bestaande gebruiksovereenkomst moet aangepast worden in functie van de aanleg van het 

kunstgrasterrein. 

- andere erkende Zedelgemse verenigingen, scholen of instellingen moeten gebruik kunnen maken van 

het kunstgrasterrein. 

Dossierstukken 

- rapport SP/ACC/19.06 

- ontwerpbeslissing 

- gebruiksovereenkomst met permanente gebruiker 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst met de permanente gebruiker goed als volgt: 

  

Gebruikersovereenkomst 

gemeentelijke voetbalaccommodatie Groene Meersen  

  

Tussen: 

De gemeente Zedelgem, vertegenwoordigd door burgemeester Annick Vermeulen en algemeen directeur 

Sabine Vermeire,  

hierna genoemd de gemeente 
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en 

Voetbalclub Koninklijk Excelsior Zedelgem, vertegenwoordigd door de voorzitter Wim Vanhove en de 

secretaris Manu Bolle, beiden gemachtigd door het dagelijks bestuur,  

hierna genoemd de permanente gebruiker. 

wordt volgende gebruiksovereenkomst afgesloten 

  

Algemeen 

Artikel 1.- De gemeente is eigenaar van de volgende gemeentelijke voetbalaccommodatie in de Stadionlaan 

48 in Zedelgem.  

§  voetbalterrein 1 in kunstgras met verlichting 

§  voetbalterrein 2 met verlichting 

§  2 duiveltjesvoetbalterreinen 

§  cafetaria, vergaderruimte en bergruimte 

§  kleedkamers 

§  tribune 

Artikel 2.- De gemeente geeft de in artikel 1 opgesomde infrastructuur en terreinen in gebruik aan de 

permanente gebruiker.  

Artikel 3.- De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en begint te lopen vanaf 1 

januari 2020. 

Artikel 4.- Indien de permanente gebruiker bepaalde punten uit het deel ‘onderhoud van de infrastructuur’ 

het volgend seizoen niet wenst te verlengen, dan deelt de permanente gebruiker dit uiterlijk op 1 maart aan 

de gemeente mee. De gemeente beslist vervolgens welk gevolg hieraan wordt gegeven. 

Artikel 5.- De permanente gebruiker ontvangt de sleutels van de accommodatie volgens het sleutelplan, 5 

lopers en maximaal 5 badges voor de slagboom. Bijkomende sleutels worden aan kostprijs aan de 

permanente gebruiker aangerekend. De permanente gebruiker mag zelf geen sloten vervangen of 

verplaatsen. 

Artikel 6.- De permanente gebruiker heeft geen exclusief recht van gebruik op deze terreinen. Andere 

gebruikers kunnen steeds op de terreinen spelen, rekening houdende met de kalender van de permanente 

gebruiker. De permanente gebruiker bezorgt jaarlijks een overzicht van hun trainingsuren. Vrije uren kunnen 

door andere ploegen of verenigingen worden gereserveerd via de gemeente.  

Artikel 7.- De gemeente kan steeds  over de accommodaties beschikken rekening houdend met de behoeften 

en verplichtingen van de permanente gebruiker. 

Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Artikel 8.- De permanente gebruiker verzekert de inboedel van de infrastructuur tegen brand en neemt een 

verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Een afschrift van de polissen wordt aan de gemeente 

bezorgd. 

Artikel 9.- De gemeente sluit een brandverzekering af als eigenaar van de infrastructuur met afstand van 

verhaal tegenover de gebruiker. De permanente gebruiker mag de infrastructuur niet voor commerciële of 

private doeleinden gebruiken.  

Artikel 10.- De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade 

aan derden die voortvloeien uit en tijdens het gebruik van de gemeentelijke accommodatie. 

Artikel 11.- De permanente gebruiker kan de gemeente nooit aansprakelijk stellen voor schade aangericht 

door derden. 

Onderhoud van de infrastructuur 

Artikel 12.- De gemeente staat in voor het onderhoud en de herstellingen aan de in gebruik gegeven 

infrastructuur (behalve het dagelijks onderhoud van de voetbalterreinen).  

Artikel 13.- De permanente gebruiker dient tijdens de volledige duur van de gebruiksovereenkomst voor de 

infrastructuur te zorgen als een goede huisvader. De permanente gebruiker staat in voor de orde en netheid.  

Artikel 14.- Vastgestelde schade wordt onmiddellijk gemeld aan de gemeente. Bij dringende herstellingen 

kan de permanente gebruiker de wachtdienst contacteren. De permanente gebruiker neemt, in afwachting 

van de herstelling, de nodige schadebeperkende maatregelen. 

Artikel 15.- De permanente gebruiker meldt de vragen om kleine herstellingen en groot onderhoud  aan de 

dienst gebouwen. De permanente gebruiker zal in geen geval beroep doen op derden voor herstellingen en 

zal geen veranderingen aanbrengen aan de infrastructuur zonder voorafgaande toestemming van de 

gemeente.  
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Artikel 16.- Vernieuwen van eenvoudig te vervangen materiaal zoals lampen, netten, tribunezitjes, banken en 

kapstokken in de kleedkamers, doelen, etc doet de permanente gebruiker zelf en op eigen kosten. 

Schilderwerken worden door de permanente gebruiker uitgevoerd na aanvraag bij de gemeente. De 

gemeente stelt de verf ter beschikking. 

Artikel 17.- De gemeente is verantwoordelijk voor het jaarlijks nazicht van de technische, veiligheids- en 

elektrische uitrusting, de verwarmingsinstallaties, boilers, mazouttanks, brandblussers, enz. De permanente 

gebruiker waakt erover dat de lokalen van de technische installaties vlot toegankelijk zijn. In geen geval 

mogen de aanwezige stookplaatsen gebruikt worden als berging.  

Artikel 18.- Herstellingen, als gevolg van schade wegens foutief gebruik van de permanente gebruiker, 

worden integraal verhaald op de permanente gebruiker. 

Dagelijks onderhoud 

Artikel 19.- De permanente gebruiker houdt een logboek bij om aan te tonen dat zij de terreinen regelmatig 

onderhoud. Indien de terreinen niet goed onderhouden worden, kan de gemeente ingrijpen en kan een 

schadevergoeding worden aangerekend. 

Artikel 20.- Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud ontvangt de permanente gebruikers jaarlijks een 

toelage van 5000 EUR (inclusief BTW), omvattende 800 EUR voor het onderhoud van de machines, 1.200 EUR 

voor de brandstof, 2.100 EUR voor het maaien van de terreinen en 900 EUR voor de afwerking rondom. Deze 

bedragen zullen jaarlijks gestort worden op de rekening van de permanente gebruiker. Deze bedragen 

worden niet geïndexeerd. 

Graszones 

Artikel 21.- De permanente gebruiker staat in voor het maaien van de voetbalterreinen en omgeving, 

aangeduid op het plan in bijlage 1. De gemeente stelt hiervoor een nieuwe mulchmaaier en een nieuwe 

bosmaaier ter beschikking van de club. De permanente gebruiker staat in voor het onderhoud van de 

machines.   

Artikel 22.- De permanente gebruiker stelt een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de beide 

machines inclusief het onderhoud. De machines kunnen niet gebruikt voor private doeleinden. 

Artikel 23.- De gemeente geeft bij het afleveren van de machine een toelichting over het gebruik. Samen met 

de machines krijgt de permanente gebruiker eveneens de nodige PBM (gehoorbescherming en een 

veiligheidsbril) ter beschikking. De veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de machines dienen strikt te 

worden nageleefd.  De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of 

goederen door het gebruik van de machines. 

Artikel 24.- Na ieder gebruik moeten de machines en het materiaal worden opgeborgen in een afgesloten 

bergruimte.  Als blijkt dat het materiaal niet goed werd afgesloten, worden eventuele kosten bij schade en 

diefstal door de gemeente teruggevorderd. 

Artikel 25.- Het kalken van de lijnen op de voetbalterreinen gebeurt door en op kosten van de permanente 

gebruiker. De permanente gebruiker staat ook in voor het kalken van de lijnen voor andere gebruikers. 

Artikel 26.- De gemeente is verantwoordelijke voor het onderhoud van de paden en groenzones rond de 

accommodatie volgens plan in bijlage 1.  

Artikel 27.- De permanente gebruiker houdt de zone binnen de gemeentelijke accommodatie proper 

(opruimen zwerfvuil). Afval wordt reglementair aangeboden in de gepaste vuilniszakken. 

Kunstgrasveld 

Artikel 28.- De permanente gebruiker staat in voor het dagelijks onderhoud van het kunstgrasveld. Het 

dagelijks onderhoud is vooral gericht op het schoonhouden van de toplaag (weghalen van onder meer zwerf-

/biologisch vuil en kauwgom) en het borstelen/slepen van het terrein. In bijlage 2 wordt een overzicht van de 

taken opgesomd. 

Artikel 29.- De permanente gebruiker informeert jaarlijks trainers en alle leden van de club over het gebruik 

van het kunstgrasveld. De richtlijnen worden in bijlage 3 opgesomd. 

Artikel 30.- Het kunstgrasveld mag bij volgende omstandigheden niet bespeeld worden 

§  Bij sneeuw en ijzel  

§  Bij temperaturen beneden de -10 graden Celsius  

§  Bij dooi na een periode met strenge vorst moet het terrein eerst vrijgegeven worden door de gemeente 

Het gemeentebestuur kan ten allen tijde beslissen of er al dan niet kan getraind/gespeeld worden. 

Artikel 31.- Schade aan het kunstgrasterrein doorfoutief gebruik, het slecht of verkeerd onderhoud of het niet 

naleven van de richtlijnen wordt integraal verhaald op de permanente gebruiker. 

Jaarlijks onderhoud 
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Artikel 32.- De gemeente is verantwoordelijk voor het jaarlijks onderhoud van de voetbalterreinen. De 

terreinen worden uiterlijk halfweg vrijgemaakt na samenspraak met de gemeente. De permanente gebruiker 

zal na het jaarlijks onderhoud de voetbalterreinen minstens twee maanden onbespeeld laten. 

Slotbepalingen 

Artikel 33.- De aansluiting voor telefonie, internet en televisie en alle bijhorende abonnementen zijn ten laste 

van de permanente gebruiker. 

Artikel 34.- Het is verboden om in de in gebruik gegeven infrastructuur kansspelen te plaatsen of te laten 

plaatsen. 

Artikel 35.- De permanente gebruiker mag de gemeentelijke infrastructuur niet onderverhuren. De 

gemeentelijke infrastructuur kan niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals fuiven, noch 

private feestjes door (bestuurs)leden of niet-leden. Alle aanvragen door derden worden door het 

gemeentebestuur behandeld. 

Artikel 36.- Lawaaihinder moet vermeden worden. Bij het draaien of spelen van muziek moet rekening 

gehouden worden met de wettelijk vastgelegde normen inzake lawaaihinder.  

Artikel 37.- De gemeente is gerechtigd om de gebruiksovereenkomst te verbreken indien zij grote 

tekortkomingen of zware overtredingen vaststelt tegen de bepalingen in deze overeenkomst of wanneer het 

algemeen belang dit vereist. De vastgestelde tekortkomingen of overtredingen worden per aangetekende 

brief aan de permanente gebruiker betekend. Indien de overeenkomst verbroken wordt, zal deze pas 

effectief ingaan op het einde van het lopende voetbalseizoen. 

  

Opgemaakt te Zedelgem, 1 januari 2020, in twee exemplaren, waarvan één aan de gemeente en één aan de 

permanente gebruiker wordt overhandigd.  

  

Namens de permanente gebruiker                                         Namens de gemeente 

         

Wim Vanhove                           Jan Maus                                   Sabine Vermeire                     Annick Vermeulen 

voorzitter                                    secretaris                                  algemeen directeur                  burgemeester 

 

 

9. OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN 

EN DIENSTEN - AANLEG FIETSPAD DIKSMUIDSE- EN BRUGSE HEIRWEG - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Jean-Pierre De Groodt zegt dat hij het een gemiste kans vindt dat er ter hoogte van de stenen dreef 

(ingang Vloethemveld) geen rond punt aangelegd wordt. Dit zou de verkeersveiligheid ten goede kunnen 

komen (stremmen snelheid wagens die vanuit Aartrijke komen), aldus raadslid De Groodt. Schepen Peter 

Haesaert zegt dat de provincie het fietsvademecum toepast en dat het dossier al een lange tijd loopt (lange 

tijd voordat er plannen waren voor een bezoekersparking aan Vloethemveld). De plannen opnieuw wijzigen 

betekent opnieuw starten en dat is niet wenselijk rekening houdend met de lange duurtijd van het project, 

zegt schepen Haesaert, en vervolgt dat hij de aanleg van een fietspad nodig is en niet meer mag uitgesteld 

worden. Verder wijst de schepen naar de veilige oversteek om het verkeersveiliger te maken. Raadslid Pol 

Denys vraagt naar de timing. De schepen antwoordt dat er vanaf het voorjaar gestart kan worden met de 

aanleg. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 
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Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 

latere wijzigingen 

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 

en latere wijzigingen 

Aanleiding 

- Aanleg fietspad, heraanleg wegenis langs de Diksmuidse- en Brugse Heirweg en aanleg riolering ter 

hoogte van de Prof. Nelisstraat en de Kronestraat.  

Procedure 

- in het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek opgesteld  

- het wegenistrace werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad dd. 22 november 2018 

- in compensatie van de bomenkap langsheen het fietstraject werd een boscompensatie van 9019 m² 

goedgekeurd in het college in zitting van 8 januari 2019 waar dit wettelijk verplicht wordt op 4640 m². De 

compensatie zal uitgevoerd op het perceel gekend als Zedelgem 1e afdeling - sectie A – nummers 58C en 

58D tussen de Diksmuidse Heirweg en het bos Vloethemveld 

- de omgevingsvergunning voor deze werken werd goedgekeurd in zitting van het college dd. 5 februari 

2019 

- de studieopdracht voor het ontwerp werd door de Provincie West-Vlaanderen gegund aan studiebureau 

ir. CH Lobelle BVBA  

- studiebureau ir. CH Lobelle BVBA werd aangesteld voor het ontwerp van de te vernieuwen wegenis en de 

aanleg van de riolering binnen deze werken via de overeenkomst met Aquafin nv goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 28 maart 2019 

- De samenwerkingsovereenkomst met Riopact en de Provincie West-Vlaanderen werd goedgekeurd in 

zitting van de gemeenteraad d.d. 22 augustus 2019 

- de totale uitgave van deze infrastructuurwerken wordt geraamd op 2.567.696,52 EURO excl. BTW of 

2.709.306,52 incl. BTW waarvan  674.333,33 EUR excl. btw of 815.943,33 EUR incl. 21 % btw ten laste voor 

de gemeente Zedelgem voor haar aandeel in de heraanleg in de wegenis en aanleg van het fietspad 

- de openbare procedure is van toepassing 

Krediet 

Investering - uitgaven  

investering 

enveloppe 

subproject algemene 

rekening 

beleidsitem actie bedrag 

GG 020000/48 2240007 020000 - 815.943,33 
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Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- het voorgestelde bestek heeft betrekking op de infrastructuurwerken in dit project.  

Dossierstukken 

- stukken aanbestedingsdossier 

Besluit 

Artikel 1.- Het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Aanleg fietspad Diksmuidse- en Brugse 

Heirweg” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 

bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming van de werken  2.567.696,52 EURO excl. BTW of 

2.709.306,52 incl. BTW waarvan  674.333,33 EUR excl. btw of 815.943,33 EUR incl. 21 % btw ten laste voor de 

gemeente Zedelgem. 

Artikel 2.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 4.- Aquafin nv wordt in kader van RioPact aangesteld als aanbestedende overheid 

 

 

10. OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING BRUGSE HEIRWEG 163 OP NAAM VAN KALYNN 

BVBA - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 meer bepaald artikel 40 betreffende de bevoegdheden 

van de gemeenteraad 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.19 en 4.2.20 

- verkavelingsreglementen Imewo goedgekeurd in de zitting van de raad van bestuur van Imewo d.d. 9 

december 2014 

Aanleiding 

- verkavelingsaanvraag op naam van kalynn bvba voor het verkavelen van gronden langs de Brugse 

Heirweg 163 te Aartrijke 

Procedure 
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- elke aanvraag tot verkavelen, gelegen langs gemeentewegen die onvoldoende en/of niet aangepast of 

uitgerust zijn, moet onderworpen worden aan lasten, op te nemen in de verkavelingsvergunning. 

Adviezen 

INTERN 

- eigen dienst: lasten opleggen voor het volledig bouwrijp maken van alle percelen uit de verkaveling. 

De  verkaveling ligt in een zone waar werken gepland staan in opdracht van de gemeente. Met de 

verkavelaar moet de realisatie van de nieuwe aansluitingen afgestemd worden om  opbraak van nieuwe 

infrastructuur zo veel als mogelijk te vermijden 

Motivering 

- de verkaveling is gelegen langs een gemeenteweg die onvoldoende en/of niet aangepast is voor de 

daarlangs voorgestelde verkaveling 

- de verkavelaar dient in te staan voor de kosten van de aanleg/uitrusting van alle nodige infrastructuur 

met het oog op het bouwrijp maken van alle percelen en het afwerken van het openbaar domein erlangs 

Dossierstukken 

- verkavelingsdossier 

Besluit 

Artikel 1. – Kalynn bvba, verkavelaar van de gronden aan de Brugse Heirweg 163  kadastraal bekend als volgt: 

4e afdeling  Zedelgem- sectie A –nr. 522M  en als dossier OMV_2019084058 dient in te staan voor de kosten 

die het gevolg zijn van de aanpassingen van de weginfrastructuur, die hierna bepaald worden. 

Artikel 2.- De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van 

wachtaansluitingen op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer, het heraanleggen van de strook 

tussen de rand van de weg en de eigendomsgrenzen. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring 

voorgelegd te worden. Deze werken dienen in coördinatie te gebeuren met de voorziene gemeentelijke 

werken voor heraanleg van de rijbaan en de riolering in de Brugse Heirweg. De coördinatie van deze werken 

maakt deel uit van het uitvoeringsdossier. 

Artikel 3.- De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 

de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. De 

verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan de netten 

beheerd door de distributienetbeheerders. 

Artikel 4.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie) en dienen hiertoe met deze maatschappij 

contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring 

voorgelegd worden. 

Artikel 5.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren 

aan het waternet door toedoen van De Watergroep en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 

nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te 

worden. 

Artikel 6.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 

nemen voor de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

Artikel 7.- De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 

tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente 

afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van de verkavelaar. 

Artikel 8.- Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning heeft 

voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient geattesteerd 

te worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

11. MOBILITEIT – AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE EEN  

SNELHEIDSBEPERKING VAN MAXIMAAL 50 KILOMETER PER UUR VANAF EINDE BEBOUWDE KOM TOT 

VOORBIJ DE OVERSTEEK PARKING POV – BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
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Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 

1968; 

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens; 

- het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

- de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40 

Aanleiding 

- Naar aanleiding van de realisatie van een veilige oversteek vanaf de nieuwe parking van het POV richting 

Vloethemveld dient er zich een snelheidsbeperking op om de veilige oversteek te garanderen. 

Motivering 

- De voorziene weg betreft enkel een gemeenteweg: de Diksmuidse Heirweg 

- Met het oog op het voorkomen van ongevallen op het grondgebied van de gemeente, in het belang van 

de weggebruikers, dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen te worden, bestaande uit een 

snelheidsbeperking van het gemotoriseerd verkeer. 

- De gemeente dient in te staan voor een veilig verkeer binnen de gemeente 

- Door het voorzien van een middengeleider met een zebrapad om de Diksmuidse Heirweg over te steken 

dient de snelheid te worden verlaagd naar 50 kilometer per uur. 

- Om de leesbaarheid van het wegbeeld aan te houden en rekening houdend met de toekomstige 

ontwikkelingen en attractie van Vloethemveld wordt de snelheidsbeperking verlengd vanaf einde 

bebouwde kom tot voorbij de nieuwe oversteek. 

Dossierstukken 

- ontwerpplan van de middengeleider ter hoogte van de parking van het POV en Vloethemveld 

- nieuwe snelheidsbeperking en inplanting van de borden 

Besluit 



 

22 

Artikel 1.– Op de Diksmuidse Heirweg vanaf het einde van de bebouwde kom van Zedelgem tot voorbij de 

nieuwe oversteekplaats aan de parking van het POV geldt: 

-         Een maximale snelheidslimiet van 50 km/uur 

Dit verbod zal worden aangeduid met de borden C43 – 50 (begin) en C45 – 50 (einde) 

Artikel 2.- Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 

Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse overheid. 

 

 

12. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

12.1. Vraag van raadslid Dominiek Sneppe in verband met de roetschorsziekte 

 

In de streek rond Kortrijk zijn verschillende esdoorns besmet met de roetschorsziekte. Dat is een schimmel, 

die de boom zwarte plekken geeft. De ziekte komt overgewaaid uit Amerika, maar is dus nu ook bij ons te 

vinden. 

Wanneer de boom besmet is met de roetschorsziekte is er niets meer aan te doen. De enige oplossing is om 

de boom te rooien. Dat moet ook op een speciale manier gebeuren. Het moet regenen of de boom moet 

tijdens het kappen beneveld worden. Zo kunnen de sporen van de schimmel zich moeilijker verspreiden. Er 

moet ook beschermende kledij en een mondmasker gedragen worden. 

De roetschorsschimmel kan bij langdurig contact met de boom longinfecties en verschillende allergieën 

veroorzaken. Zowel bij mensen als bij dieren. 

Het is niet gemakkelijk om de schimmel te stoppen en de schimmel breidt zich gemakkelijk uit. 

Daarom volgende vragen: 

1. Zijn er reeds meldingen van deze boomziekte op ons grondgebied? 

2. Is de schepen op de hoogte van deze ziekte en de gevaren voor mens en dier? 

3. Zijn de gemeentelijke arbeiders op de hoogte van deze ziekte en de manier waarop er moet mee 

omgegaan worden? 

 

Schepen Peter Haesaert antwoordt dat er geen meldingen zijn. Een brief werd verstuurd. De medewerkers 

hebben de uitleg gekregen. 

 

 

12.2. Vraag van raadslid Jean-Pierre De Groodt in verband met milieuvergunning Meubar 

 

Gelieve in bijlage een drieledige vraag te vinden i.v.m. de milieuvergunning Meubar in de Moubekevallei te 

Aartrijke voor de komende gemeenteraad van donderdag 24 oktober 2019. 

  

Toelichting :  

Graag toelichting nopens de verdere uitbreiding van een 4 m hoge aarden wal opgeworpen aan de 

achterzijde (Oostkant Meubar) naar de vallei van de Moubeke toe…. en duidelijk zichtbaar voor de 

buurtbewoners van de Moubekestraat en de toegangsweg naar het huisnummer …. inwaarts. 

  

Daarom volgende vragen :  

1. Is er een geldige milieuvergunning tot aanleg en uitbreiding van de 4 m hoge aarden wal en ook voor 

diens verharding. Indien positief graag de datum en beschrijving van de vergunning. 

2. Is de Vlaamse milieu maatschappij aangesproken om daar een inspectie uit te voeren? Zo ja wat zijn 

daar de concrete resultaten van en wanneer is dit uitgevoerd en is daar een rapport van ter inzage ? 

3. Buurtbewoners hebben soms geluidsoverlast door zingende, suizende tonen. Is daar reeds een 

vaststelling van gebeurd ? 

 

Schepen Arnold Naessens zegt dat de procedure over de omgevingsvergunning lopende is en dat het 

raadslid zich kan wenden tot de bevoegde dienst. De schepen zegt dat er geen informatie kan gegeven 

worden tijdens de raadszitting. Hij vult verder aan dat het dossier overgemaakt is aan het Vlaams Gewest 

omdat het gelegen is in een overstromingsgebied. Schepen Naessens zegt dat er geen klachten of meldingen 
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zijn over lawaai of andere overlast en vraagt het raadslid om mensen met klachten door te verwijzen naar de 

gemeentelijke bevoegde dienst of de politie. 

 

 

13. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere verwijst naar het punt over Ginter in de vorige zitting en het ontbreken van het 

intern advies. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat hij dit gebeuren zeer betreurt, temeer omdat er daags na 

de zitting een zeer uitgebreid advies volgde met informatie die nodig was om te kunnen beslissen over dit 

punt (bvb. het advies om de zetel van Ginter te verplaatsen naar een andere gemeente). Schepen Dirk 

Verhaeghe zegt dat het advies niet in het dossier zat om reden van administratieve vergetelheid. Algemeen 

directeur Sabine Vermeire zegt dat het haar verantwoordelijkheid is om te waken of de interne adviezen aan 

het dossier toegevoegd werden, maar dat ze dit niet kon doen omdat ze in september 3 weken met verlof 

was en de agenda van de gemeenteraad niet kon nazien. Ze voegt toe dat haar vervangster geen schuld treft 

omdat zij niet op de hoogte kon zijn van vroegere adviezen gegeven door de administratie. Raadslid Pol 

Denys vraagt verder aan het bestuur om gemaakte beloftes op te volgen. In dit verband verwijst hij naar de 

cultuurnota en het overzicht van de trage wegen die schepenen beloofden om te bezorgen en die nog niet 

bezorgd zijn aan de gemeenteraad. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 

vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft het recht 

tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als 

die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als 

er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als 

goedgekeurd beschouwd. 

 

De zitting wordt gesloten. 
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