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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 25 MAART 2021 

Digitale zitting 
 
De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 25 maart 2021 om 19.30uur digitaal 
bijeengekomen. 
 
Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, schepenen 
Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, Geert 
Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, 
Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Martine De 
Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Wouter Vlaemynck, Wino 
Debruyne, raadsleden 
Charlotte Vermeulen, voorzitter 
Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jurgen Dehaemers, Ellen Goes, schepenen 
Frauke Breekelmans, raadslid 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 
 
 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 
 
De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 
 
 
OPENBAAR 
 
 
1. SECRETARIAAT – HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN – JAARACTIEPLAN 2021 – 
BESLISSING 
 
Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 
Beraadslaging 
Het jaaractieplan 2021 wordt toegelicht door zonecommandant Filiep Dekiere. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick  
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
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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 Hulpverleningszone I West-Vlaanderen om het jaaractieplan 2021 voor advies voor te leggen aan 

de gemeenteraad 
Procedure 
- voorstel jaaractieplan 2021 in de zoneraad Hulpverleningszone I West-Vlaanderen d.d. 15 februari 2021  
- advies van de gemeenteraden van de zone 
Dossierstukken 
- jaaractieplan 2021 
- verslag zoneraad van 15 februari 2021  
Besluit 
Enig artikel.- De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van de Hulpverleningszone I West-Vlaanderen 
voor het jaaractieplan 2021. 
De gemeenteraad geeft positief advies op dit voorstel. 
 
 
2. SECRETARIAAT - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
WEST-VLAAMS WOONKREDIET NV - BESLISSING 
 
Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 386 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- het schrijven van raadslid Brigitte Himpens waarbij zij haar ontslag als gemeente- en OCMW-raadslid 

indient 
- mevrouw Brigitte Himpens werd in de gemeenteraad van 28 februari 2019 aangesteld als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv 
Procedure 
- kennisname ontslag raadslid Brigitte Himpens in de gemeenteraad van 25 februari 2021 
- vervanging wegens ontslag van raadslid Brigitte Himpens als vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv 
Motivering 
- een mandaat binnen West-Vlaams Woonkrediet nv wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur 
- aan alle fracties werd op 17 maart 2021 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 maart 

2021 om 18u 
- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 
Dossierstukken 
- kennisname door gemeenteraad 25 februari 2021 van ontslag raadslid Brigitte Himpens 
- beslissing gemeenteraad van 28 februari 2019 tot aanstelling van raadslid Brigitte Himpens als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv 
- lijst met voordracht kandidaten, toegevoegd op 23 maart 2021 
Stemming 
- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  
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- na de stemming zijn er 23 uitgebrachte stemmen 
*ongeldige stemmen: 0 
*geldige stemmen: 23 

- uitslag van de stemming: 17 ja-stemmen, 2 onthoudingen en 4 neen-stem voor Wouter Vlaemynck 
Besluit 
Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 
algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv voor de resterende duur van de legislatuur 2019-
2024: Wouter Vlaemynck. 
 
 
3. SECRETARIAAT – VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN WVI 
– BESLISSING  
 
Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- het schrijven van raadslid Brigitte Himpens waarbij zij haar ontslag als gemeente- en ocmw-raadslid 

indient 
- mevrouw Brigitte Himpens werd in de gemeenteraad van 24 januari 2019 aangesteld als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van WVI 
Procedure 
- kennisname ontslag raadslid Brigitte Himpens in de gemeenteraad van 25 februari 2021 
- vervanging wegens ontslag van raadslid Brigitte Himpens als vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van WVI 
Motivering 
- een mandaat binnen WVI wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur 
- aan alle fracties werd op 17 maart 2021 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 maart 

2021 om 18u 
- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 
Dossierstukken 
- kennisname door gemeenteraad 25 februari 2021 van ontslag raadslid Brigitte Himpens 
- beslissing gemeenteraad van 24 januari 2019 tot aanstelling van raadslid Brigitte Himpens als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering van WVI 
- lijst met voordracht kandidaten, toegevoegd op 23 maart 2021 
Stemming 
- de gemeenteraad gaat over tot geheime stemming  
- na de stemming zijn er 21  uitgebrachte stemmen 

*ongeldige stemmen: 0 
*geldige stemmen: 21 
- uitslag van de stemming: 17 ja-stemmen, 4 onthoudingen en 0 neen-stemmen voor Wino Debruyne 

Besluit 
Enig artikel.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 
algemene vergadering van WVI voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: Wino Debruyne. 
 
 
4. JURIDISCHE ZAKEN - REALISATIE FIETSPAD NOORDSTRAAT - CORRECTIE AANKOOPAKTE - 
BESLISSING  
 
Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
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Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
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 
- gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 mei 2020 
Aanleiding 
- aanleg van een fietspad langs de Noordstraat tussen Aartijke en Jabbeke – wijzigende akte dossier 

Lanszweert 
Procedure 
- op 2 juni 2016 keurde de gemeenteraad het innemingsplan voor de aanleg van het fietspad in de 

Noordstraat definitief goed 
- in gezamenlijk overleg met de gemeente Jabbeke werd beslist om gelijktijdig te starten met de 

procedure tot minnelijke verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad in de Noordstraat 
te Aartrijke enerzijds en de onteigeningsprocedure anderzijds 

- op 10 februari 2015 en 8 november 2016 stelt het college de gemeentelijke schatter de heer Verté Guy 
aan voor de opmaak van een schattingsverslag, conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 10 
januari 2011 

- op 29 januari 2015 stelt het college de WVI aan om de onderhandelingen met de betrokken eigenaars te 
voeren, conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 21 april 2011 

- dienst vastgoedtransacties werd aangesteld om de ontwerpakten op te maken 
- op 16 januari 2017 maakte de schatter zijn definitief schattingsverslag over aan de gemeente- de 

onderhandelingen werden gevoerd door WVI conform het schattingsverslag geviseerd door dienst 
vastgoedtransacties 

- infovergadering voor de aangelanden vond plaats 
- de ontwerpakten voor minnelijke verwerving werden opgemaakt door dienst vastgoedtransacties 

Vlaamse overheid 
- studiebureau Lobelle heeft het onteigeningsplan opgemaakt d.d. 25 maart 2016; dit plan werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2016 
- goedkeuring ontwerpakte tav familie Lanszweert (ruil) in zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2020 
- rechtzetting fout in het opmetingsplan  
- verbeteringsontwerpakte – verleden op 23 februari 2021 onder voorbehoud van goedkeuring door de 

gemeenteraad  
Motivering 
- voor de realisatie van het fietspad in de Noordstraat worden momenteel gronden op minnelijke wijze 

verworven 
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- in zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2020 werd de volgende minnelijke verwerving – ruilakte 
goedgekeurd : 
° minnelijke verwerving - ruilakte van de heer en mevrouw Lanszweert Omer - Willem Lena, wonende te 
8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 79, de heer Lanszweert Wout, wonende te 8211 Aartrijke, Brugse 
Heirweg 81 en de heer Lanszweert Thijs, wonende te 8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 81, van het perceel 
kadastraal gekend als Zedelgem, vierde afdeling Aartrijke, sectie A deel nummer 804D voor een opp 
van 17a 71ca, lot 5 op het opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016, omdat er in de 
ruil meer grond naar de gemeente wordt overgedragen moet een opleg betaald worden van 9.012 EUR 

- achteraf is vastgesteld dat het opmetingsplan niet correct was en diende gewijzigd te worden, waardoor 
een de ontwerpakte eveneens moest gewijzigd worden 

- een verbeteringsakte werd opgesteld en deze werd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
door de gemeenteraad op 23 februari 2021 verleden 

Dossierstukken 
- ontwerpakte – correctie 
- nieuw opmetingsplan  
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de verbeteringsakte voor minnelijke aankoop van grond - ruilakte nodig 
voor realisatie van het fietspad Noordstraat, in bijlage aan het besluit integraal goed. 
Artikel 2.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 
 
 
5. JURIDISCHE ZAKEN - REALISATIE FIETSPAD OOSTKAMPSEBAAN - MINNELIJKE VERWERVINGEN - 
BESLISSING  
 
Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
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 decreet lokaal bestuur 
- gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 april 2020 waarbij de samenwerkingsovereenkomst en de projectnota 

voor dit project werd goedgekeurd 
Aanleiding 
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- realisatie fietspad Oostkampsebaan in samenwerking met gemeente Oostkamp en provincie West-
VlaanderenProcedure 

Procedure  
- gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 april 2020 waarbij de samenwerkingsovereenkomst en de projectnota 

voor dit project werd goedgekeurd 
- opmetingsplan en rooilijn plan opgemaakt door de provincie West-Vlaanderen , dienst mobiliteit dd 25 

november 2019 
- afstemming met Oostkamp om de verweringsprocedure op uniforme wijze te voeren en hiervoor de WVI 

en dienst vastgoedtransacties aan te stellen 
- in beide gemeenten wordt eerst getracht om de nodige gronden op minnelijke wijze te verwerven 
- aanstellen van landmeter Rik Pollet voor de vereficatie van het opmetingsplan opgesteld door provincie 

West-Vlaanderen 
- samenwerkingsovereenkomst met WVI voor onderhandelingen bij verwervingen van gronden 
- aanstellen dienst vastgoedtransacties voor de opmaak van de ontwerpakten voor minnelijke verwerving 
- overleg met de aangelanden en toelichting van het dossier in aanwezigheid van de dienst openbare 

werken en WVI 
Krediet 
- investeringsproject OMG3 
- subproject 020000/51 
- algemene rekening 22020000 
- beleidsintem 020000 
- actie A7.1.2.3 
- voorzien bedrag is 57.000 EUR 
Visum 
- geen visum vereist, bedrag is nominatief voorzien in het budget 
Motivering 
- de Provincie West-Vlaanderen heeft in samenspraak met de gemeenten Zedelgem en Oostkamp een 

projectnota opgesteld voor het fietspad Oostkampse baan – Loppemsestraat  
- voor de realisatie van dit project is een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk die de rollen van de 

verschillende partners beschrijft 
- beide stukken werden goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 23 april 2020 
- de gemeente Oostkamp en Zedelgem starten voor de verwerving van de gronden die nodig zijn voor de 

realisatie van het fietspad met minnelijke verwervingen en dit in samenwerking met dezelfde 
dossierbeheerders binnen de WVI en dienst vastgoedtransacties 

- de onderhandelingen zijn gestart onmiddellijk na het overleg met de aangelanden 
- vastgoedtransacties maakte in dit kader de volgende ontwerpakten klaar : 

 minnelijke verwerving van OCMW Brugge, met administratieve zetel te Ruddershove 4, 8000 Brugge, 
van het perceel kadastraal gekend als gemeente Zedelgem, 2de afdeling Loppem, sectie B, nummer 
460A P0000 voor een opp van 2 a 54ca  lot  2 op het opmetingsplan van  landmeter Rik 
Pollet  d.d.   24 november 2020 voor een prijs van 2.157 EUR goed.      

 akte van pachtvrijmaking  onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de eigendomstitel 
tav mevrouw Missault Diane, Stuivenbergstraat 2 te 8200 Brugge,  van de grond kadastraal gekend 
als Zedelgem, 2de afdeling Loppem, sectie B nummer 460 A P0000 voor een opp van 2 a 54 ca, lot 2 
op het opmetingsplan van landmeter Rik Pollet  d.d. 24 november 2020 voor een prijs van 165 EUR 

Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke aankoop van grond nodig voor de 
realisatie van het fietspad Oostkampsebaan, in bijlage aan het besluit integraal goed :  
 minnelijke verwerving van OCMW Brugge, met administratieve zetel te Ruddershove 4, 8000 Brugge, van 

het perceel kadastraal gekend als gemeente Zedelgem, 2de afdeling Loppem, sectie B, nummer 460A 
P0000      voor een opp van 2 a 54ca  lot  2 op het opmetingsplan van  landmeter Rik Pollet  d.d.   24 
november 2020     voor een prijs van 2.157 EUR goed.      

Artikel 2.- De gemeenteraad keurt de ontwerpakte van pachtvrijmaking op de grond voor realisatie van het 
fietspad Oostkampsebaan, in bijlage aan het besluit integraal goed : 
 akte van pachtvrijmaking  onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de eigendomstitel tav 

mevrouw Missault Diane, Stuivenbergstraat 2 te 8200 Brugge,  van de grond kadastraal gekend als 
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Zedelgem, 2de afdeling Loppem, sectie B nummer 460 A P0000 voor een opp van 2 a 54 ca, lot 2 op het 
opmetingsplan van landmeter Rik Pollet  d.d. 24 november 2020 voor een prijs van 165 EUR 

Artikel 3.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar.  
 
 
6. DIENSTEN VRIJE TIJD – WERKINGSSUBSIDIES VERENIGINGEN SPORT, JEUGD, CULTUUR EN 
SENIOREN WERKJAAR 2021 - BESLISSING 
 
Afwezig voor dit punt: Dominiek Sneppe 
 
Beraadslaging 
Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat het verenigingsleven zich in uitzonderlijke omstandigheden bevindt en 
dat er ook aan de toekomst gedacht moet worden. De subsidie wordt uitbetaald op de werking van het 
voorbije jaar. De inschatting is er dat er pas in het najaar van 2021 activiteiten zullen kunnen georganiseerd 
worden. Dus, vervolgt het raadslid, pleit zijn fractie ervoor om voor het jaar 2021 eenzelfde regeling toe te 
passen want vele verenigingen hebben het moeilijk en er is een stimulans nodig zodat vrijwilligers zich blijven 
inzetten voor het verenigingsleven. Het raadslid vraagt het bestuur om goed na te denken om het 
verenigingsleven in de toekomst een boost te geven: hoe kan het verenigingsleven terug op de rails gezet 
worden in de toekomst? Raadslid De Wispelaere formuleert een tweede vraag: wat gebeurt er met de subsidies 
van de hogere overheid voor sport, jeugd en cultuur (bedrag van 250.000 euro)? Welke initiatieven zijn er 
genomen? Het raadslid vraagt om een schriftelijk antwoord. Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat hij dit 
document zal bezorgen en verduidelijkt nog dat de periode waarop de subsidies betrekking hebben, 
verschillen naargelang de sector. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur 
- Relanceplan gemeente Zedelgem van 30 juni 2020 
- Beslissing college 9 februari 2021  
Aanleiding 
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- In het meerjarenplan 2020-2025, stelt het bestuur van gemeente Zedelgem volgende prioriteit voorop: 
Zedelgem wil gemeenschapsvormende activiteiten en het verenigingsleven faciliteren door het 
aanbieden van toegankelijke openbare infrastructuur en een doelgericht ondersteuningsbeleid; 

- In het kader van het relanceplan van de gemeente Zedelgem wordt ook invulling gegeven aan dit 
doelgericht ondersteuningsbeleid; 

- Dit onder meer door de werkingssubsidies van de erkende verenigingen voor het werkjaar 2020 
onverminderd te betalen en ook te verhogen met 50%. De verenigingen sport, jeugd, cultuur en senioren 
ontvingen deze eind oktober 2020.  

Motivering 
- De socio-culturele verenigingen ondervinden ook huidig werkjaar 2021 de gevolgen van de corona-

pandemie: door de nog steeds geldende maatregelen kunnen zij niet opstarten zoals voorzien waardoor 
ook de organisatie van activiteiten, alvast minimaal voor de eerste helft van dit jaar, in het gedrang 
komt; 

- Bijkomend zijn er ook gevolgen in het kader van de inrichting en organisatie van het vaccinatiecentrum 
op site Groene Meersen, dit niet in het minst voor de sport- en cultuurverenigingen die – zolang het 
vaccinatiecentrum daar gelokaliseerd is – geen of zeker minder gebruik kunnen maken van de 
accommodatie om lessen, activiteiten of evenementen te organiseren. 

- Ook voor werkjaar 2021 zullen de socio-culturele verenigingen geen werking zoals normaal kunnen 
voorleggen, wat zijn impact zal hebben op de berekening van de individuele werkingssubsidies; 

- Dit naar analogie met werkjaar 2020, waar het bestuur in het kader van het relanceplan besliste tot 
onverminderd uitbetalen van de werkingssubsidie zonder bewijsdossier; 

- Voor werkjaar 2020 was de relancemaatregelen in dit kader de uitbetaling van de werkingssubsidies aan 
150% (berekend op bedrag 2019). Voor dit werkjaar, waarbij verwacht mag worden dat men vanaf de 
zomer toch (geleidelijk aan) terug zal kunnen opstarten, kan een relancemaatregel voor uitbetaling 
werkingssubsidie aan 100% (zelfde bedrag als 2019, wat nog een ‘normaal’ werkjaar was) zeker volstaan; 

- Hiermee ondersteunt het bestuur de verdere werking en mogelijke opstart van de verschillende 
verenigingen.  

Advies 
Beleidscoördinator bibliotheek, cultuur en erfgoed + diensthoofd sport, jeugd en evenementen: positief 
voorzien van de werkingssubsidies 2021 aan 100% (bedrag 2019), zonder bewijsdossier voor alle socio-
culturele verenigingen. Dit vanuit de optiek de verenigingen blijvend en doelgericht te ondersteunen in hun 
werking en activiteiten. 
Dit uiteraard wel als een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel, vanuit het oogpunt de gemeenschapsvorming 
binnen onze gemeente en vooral naar de betrokken verenigingen toe blijvend te ondersteunen in deze 
moeilijke periode. 
Gezien hiermee ook een uitzondering wordt gemaakt op de nieuwe reglementen werkingssubsidies voor 
senioren- en jeugdverenigingen vanuit de nog steeds geldende en uitzonderlijke Covid 19-situatie, is het 
noodzakelijk deze beslissing voor te leggen voor goedkeuring aan de gemeenteraad. 
Voor de seniorenverenigingen: een nieuw reglement werkingssubsidies trad per 1 januari 2021 in werking 
waardoor de werkingssubsidies een andere berekening zouden vergen. De dienst voorziet uiteraard in een 
duidelijke communicatie naar de verenigingen dat het reglement in se pas van toepassing zal zijn voor 
werkjaar 2022. 
Voor de cultuurverenigingen zal, indien het bestuur in voorliggend kader positief beslist, opnieuw een zelfde 
berekening worden gemaakt in kader van nieuwe verenigingen sinds 2020 (die nog geen werkingssubsidie 
ontvingen in 2019) alsook het nodige krediet gereserveerd worden om voor dit werkjaar ook te kunnen 
voorzien in de uitbetaling van subsidies basisuitrusting en muziekonderricht waar van toepassing (beide 
zitten niet vervat in de reguliere werkingssubsidie). 
Voor de sportverenigingen geldt dat de berekening van de dossiers van het seizoen 2019 – 2020 wordt 
gehanteerd voor zowel de werkingssubsidies als voor de subsidies voor de doorgang van tochten. 
Voor de jeugdverenigingen werd een nieuw reglement werkingssubsidies in de gemeenteraad van 28 januari 
goedgekeurd waardoor de werkingssubsidies voor dit werkingsjaar een andere berekening zouden vergen. 
De dienst informeert de verenigingen dat het reglement pas van toepassing zal zijn vanaf het werkjaar 2021-
2022.  
Financiële dienst: positief advies gezien dit kader binnen het huidige meerjarenplan.  
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Krediet 
Voorziene exploitatiekredieten sport, jeugd, cultuur en senioren voor uitbetaling werkingssubsidie 2021.  
Besluit 
Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het voorstel goed om voor werkjaar 2021 de reguliere werkingssubsidie 
gelijk aan het bedrag van de werkingssubsidie 2019 uit te betalen aan de socio-culturele verenigingen (sport, 
jeugd, cultuur en senioren), en dit zonder de noodzaak hiervoor een bewijsdossier voor te leggen. 
 
 
7. MILIEU - POLITIEREGLEMENT HOUDENDE OPHALING, OPSLAG, EN VERWERKING VAN 
HUISHOUDELIJKE AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL – BESLISSING  
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze merkt dat de prijzen stijgen en dat ze daar in se geen problemen mee 
heeft (het leven wordt duurder in zijn algemeenheid). Het raadslid vervolgt dat ze haar hart vasthoudt voor 
sluikstorten en ze vraagt of de prijzen ook omhoog gaan voor het grof vuil want dit zou kunnen leiden tot meer 
sluikstorten. Schepen Arnold Naessens zegt dat er verder werk gemaakt wordt van sensibilisering omtrent 
sluikstorten en dat Zedelgem ook verder inzet op de aanpak van zwerfvuil zoals ze al lange tijd zeer gedreven 
doet. Raadslid Sneppe vraagt of er meer controle zal gebeuren op zwerfvuil. De schepen antwoordt dat er op 
gepaste wijze politioneel zal opgetreden worden. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 56 van het decreet lokaal bestuur 
- decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen d.d. 23 december 

2011 en zijn wijzigingsbesluiten 
- besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam 

beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen d.d. 17 februari 2012 
- uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 16 september 2016 en addendum goedgekeurd op 12 juni 2020 
- omzendbrief 2020/02020/1betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27 augustus 

2008 over inzameling van asbest op de recyclageparken  
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- besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne d.d. 
1 juni 1995 en zijn wijzigingen 

Aanleiding 
- in de omzendbrief 2020/02020/1 zijn nieuwe bepalingen inzake het inzamelen van asbest op het 

recyclagepark opgenomen evenals de verplichte opname hiervan in het politiereglement 
- een afzetmarkt voor het recycleren van luiers is niet meer beschikbaar  
- vanaf 1 april start de inzameling van P+MD 
- het recyclagepark werkt sedert 1 november 2020 op afspraak  
- vanaf 1 januari 2021 is de terugnameplicht voor matrassen cfr Vlarema in voege 
- een aantal wijzigingen aan de prijszetting zijn nodig  
- de term containerpark dient vervangen door recyclagepark 
Procedure 
- gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2008 betreffende politiereglement houdende de ophaling, 

opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  
- gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 oktober 2011 betreffende politiereglement houdende de ophaling, 

opslag en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen –
wijziging hoofdstuk VII ophaling snoeihout  

- gemeenteraadsbeslissing d.d 13 juni 2013 betreffende  politiereglement houdende de ophaling, opslag 
en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare  bedrijfsafvalstoffen -wijziging 
hoofdstuk III inzameling grof vuil 

- gemeenteraadsbeslsissing d.d. 25 februari 2021 betreffende de belasting op de afgifte van reglementaire 
afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 februari 2021 betreffende de aankoop 
en verkoop verpakkingsmateriaal en beschermingskit asbest 

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16  maart  2021 betreffende het 
politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval  

Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: gunstig voor de voorgestelde aanpassen aan het politiereglement.  
Motivering 
- Op 24 oktober 2014 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring voor een versneld 

asbestafbouwbeleid tegen 2040. De OVAM kreeg de opdracht om uiterlijk tegen 2018 een finaal 
asbestafbouwplan voor te leggen. Dat plan is verankerd binnen het Materialendecreet en het VLAREMA 
en gaat voor een asbestveilig Vlaanderen. Asbesthoudende materialen in en rond gebouwen worden 
maximaal verwijderd met vastgelegde doelstellingen . Op 18 december 2020 verscheen een omzendbrief 
als actualisatie van eerdere. Hierin zijn een aantal bepalingen oa inzake het inzamelen van asbest op het 
recyclagepark opgenomen. Deze dienen verwerkt in het politiereglement  Om  de veiligheid van de 
werknemers en om het milieu maximaal te beschermen bij het transport is het opportuun dat verplicht 
wordt om de op het recyclagepark te koop aangeboden zakken voor het aanvoeren van asbest te 
gebruiken. Deze zakken zijn conform de wetgeving en bieden dan ook maximale zekerheid.   

- de terugnameplicht mbt matrassen ging in voege d.d. 1 januari 2021 cfr het Vlarema 
- gelet op de gewijzigde prijszetting van de huisvuilzakken is het niet langer mogelijk om voor het 

aanbieden van een zak grof vuil op het recyclagepark met inhoud 75 liter  1.5 eur aan te rekenen, dit is 
evenmin conform de bepalingen van het Vlarema , een prijszetting van 3 eur per zak van 75 l  of  per stuk, 
(een stuk is bv een éénpersoonszitbank, een twee persoonszitbank zijn 2 stukken) is correct . CFR bijlage 
5.1.4 Vlarema mag een maximaal tarief van 0.3 eur per kg aangerekend worden; er wordt conform OVAM 
rekening gehouden met een gemiddeld gewicht van 7.5 kg voor een 60 liter zak  

- momenteel wordt een tarief van 12.5 Eur per m³ aangerekend voor de aanvoer van landbouwfolie. Gelet 
op het feit dat deze fractie niet eenvoudig kan samengevouwen worden waardoor de aanvoer veelal 
volumineus is en het gewicht niet in verhouding wordt voorgesteld om volgend tarief in te voeren 5 eur 
per effen gevulde aanhangwagen en 10 eur per effen gevulde kipkar. Dit betreft een kleine prijsdaling tov 
huidige prijszetting van 12.5 Eur per m³. Er kan enkel reccylcleerbare folie worden aangevoerd zoals 
witte bigbags, folie van hoobalen, folie van siloputten, folie van serres en dit alles zonder 
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verontreiniging. Deze gewijzigde prijszetting biedt duidelijkheid en zal aanzetten tot het aanvoeren en 
dus recycleren van de folie.  

- er is momenteel geen afzetmarkt beschikbaar voor het recycleren van luiers, om deze reden is het niet 
langer opportuun deze fractie afzonderlijk in te zamelen. Deze fractie kan meegegeven worden met de 
huisvuilophaling. 

- de inzameling van P+MD wordt ingevoerd waardoor nieuwe bepalingen in het reglement moeten 
worden opgenomen. Er mogen nu ook huishoudelijke plastic verpakkingen worden toegevoegd 

- de term recyclagepark vervangt de oude benaming containerpark zoals opgenomen in het 
uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval  

- wit en bruingoed wordt niet langer huis-aan huis opgehaald, dit dient aangepast te worden in het 
reglement 

- oude metalen worden niet meer huis-aan-huis opgehaald , dit dient aangepast te worden in het 
reglement 

- sedert 1november werkt het recyclagepark uitsluitend op afspraak en is betaling enkel mogelijk via 
bancontact  

Besluit 
Artikel 1.-Het politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en 
hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd als volgt  : 
Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 
Artikel 1.- Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen 
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee 
gelijkgesteld worden zoals gedefinieerd in artikel 3 § 1, 17° van het materialendecreet 
Artikel 2.- Voor de toepassing van dit reglement wordt onder bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard, 
samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, hierna vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde 
aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding. cfr artikel 1.2.1.54° VlAREMA 
Artikel 3.- Voor de toepassing van dit reglement wordt onder klein gevaarlijk afval verstaan de afvalstoffen 
zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 Vlarema. 
Artikel 4.- § 1 De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij een ophaling huis-
aan - huis: 
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen 
- krengen van dieren en slachtafval 
- afvalstoffen die asbestvezels bevatten 
- geneesmiddelen 
- risicohoudend medisch afval 
- afvalwaters en vloeibare afvalstoffen. 
§ 2 Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden. 
§ 3 Injectienaalden gebruikt in een particuliere huishouding met uitsluiting van deze gebruikt ten gevolge van 
beroepsbezigheden mogen uitsluitend in de KGA-kluis op het recyclagepark worden aangeboden. 
Artikel 5.- Behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het voor 
iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen.  Alleen de ophalers daartoe 
aangewezen door het college van burgemeester en schepenen, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. 
Artikel 6.- Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 1987 wordt de c.b.v.a. I.V.B.O., 
Pathoekeweg 41, 8000 Brugge, belast met het huis-aan-huis ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. 
Artikel 7.- Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke 
huishoudelijke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen, behoudens wanneer het gaat 
om plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen 
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Artikel 8.- § 1 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even 
welke huishoudelijke afvalstof te sluikstorten. 
§ 2 Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit reglement, is de gemeente 
gemachtigd ambsthalve en op kosten van de daders, betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 
§ 3 Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of vlakbij de woning bevindt op de straten, in de greppels 
of in de rioolputten te vegen. 
Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze enige afvalstof in de riolering te brengen. 
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Artikel 9.- § 1 Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in dit 
reglement.  Huishoudelijke afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 
voorwaarden van dit reglement worden niet aanvaard.  De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet 
aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 
§ 2 Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen, wordt uitgevoerd door de ophalers die van 
het college van burgemeester en schepenen de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de 
parkwachter in geval van inzameling via het recyclagepark.  Deze ophalers en de parkwachters mogen de 
aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.  
§ 3 Onverminderd de bepalingen van dit artikel, zijn de lokale politie en de toezichthouders opgenomen in 
artikel 12,6° van het handhavingsbesluit bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze en het opstellen 
van proces-verbaal. 
Artikel 10.- § 1 Het langs de openbare weg reglementair plaatsen van huishoudelijke afvalstoffen is slechts 
toegelaten vanaf 19 uur op de dag voor de ophaling en ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling . Bij 
extreme hitte waardoor de ophaling is gewijzigd mag dit ten vroegste om 6 uur op de dag van de ophaling.  
§ 2 Het voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan de rand van de openbare 
weg en voor het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te 
hinderen.   
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst niet door kunnen, of van 
woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten het voorgeschreven recipiënt neerzetten op de 
dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 
§ 3 De inwoners die een recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de 
inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 
§ 4 Het is aan derden, uitgezonderd het bevoegde personeel in uitoefening van hun functie, verboden langs de 
openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te 
halen en/of te doorzoeken. 
Het is aan derden absoluut verboden eigenhandig afval in de ophaalwagens te werpen. 
Artikel 11.- De uitbaters van drankautomaten, snackbars, frituren, ijssalons en meer algemeen alle uitbaters 
van inrichtingen die voedingswaren of dranken verkopen bestemd om buiten hun inrichting te gebruiken, 
dienen ervoor te zorgen dat behoorlijk en goed bereikbare vuilnisbakken duidelijk zichtbaar zijn geplaatst.  Zij 
dienen de vuilnisbakken zelf tijdig te ledigen en de standplaats en de onmiddellijke omgeving van hun 
inrichting rein te houden. 
Artikel 12.- Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren, 
ervan in samenspraak met de gemeente, de nodige acties te ondernemen om het afval te voorkomen en het 
afval selectief in te zamelen. 
Artikel 13.- Rolcontainers die ter lediging op de openbare weg aangeboden worden, moeten gesloten zijn en 
mogen het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers niet hinderen. 
Artikel 14.- 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 
ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus. 
§ 2 Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst 'geen reclamedrukwerk in 
deze brievenbus - dank u' die op de brievenbus kan worden gekleefd. 
Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van 
deze zelfklever. 
  
Hoofdstuk II - Inzameling van huisvuil. 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 15.- Voor de toepassing van deze wordt onder huisvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die in de voorgeschreven 
huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA, groenafval, 
groente- en fruitafval, plastiek flessen, huishoudelijke plastic verpakkingen, metaalverpakkingen, 
drankkartons, isomo, en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 16.- § 1 Het huisvuil wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar 
de ophaling is ingericht op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
§ 2 Huisvuil mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling andere dan deze van 
huisvuil en mag niet worden aangeboden op het recyclagepark. 
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Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 17.- § 1 Het huisvuil moet aangeboden worden in huisvuilzakken met opschrift 'I.V.B.O. Zedelgem' 
waarvan het model en kleur door het college van burgemeester en schepenen is aanvaard.  De recipiënten 
moeten zorgvuldig gesloten worden. 
§ 2 Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg. 
§ 3 Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de 
ophalers van de afvalstoffen. 
§ 4 Per ophaalbeurt en per particulier huishouden mogen maximaal 4 huisvuilzakken worden aangeboden. 
  
Hoofdstuk IIbis - Inzameling vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
Afdeling 1.- Definitie 
Artikel 18.-Voor de toepassing van deze wordt onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verstaan : afvalstoffen 
die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een 
particuliere huishouding die in de voorgeschreven bedrijfsafvalzak kunnen geborgen worden met 
uitzondering van papier, karton, textiel, glas, KGA, groenafval, groente- en fruitafval, plastiek flessen, 
huishoudelijke plastic verpakkingen,  metaalverpakkingen, drankkartons, isomo, en andere selectief 
ingezamelde afvalstoffen, die aangeboden worden in de hoeveelheden zoals bepaald in het uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval  
Afdeling 2.- Inzameling 
Artikel 19.- §1 Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, 
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de door het college van burgemeester en schepenen 
bepaalde dagen.  
§2 Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogen niet worden meegegeven met het grof vuil of een andere 
inzameling inclusief recyclagepark, andere dan deze van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
Afdeling 3.- Wijze van aanbieding 
Artikel 20.- §1 Vergelijkbaar bedrijfsafval moet aangeboden worden in zakken met opschrift  'I.V.B.O. 
Zedelgem' waarvan het model en kleur door het college van  burgemeester en schepenen is aanvaard. De 
recipiënten moeten zorgvuldig gesloten worden.  
§2 Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg. 
§3 Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor ophalers 
van de afvalstoffen.  
§4 Per ophaalbeurt en per aanbiedpunt mogen maximaal 4 recipiënten worden aangeboden.  
  
Hoofdstuk III - Inzameling van grofvuil. 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 21.- Voor de toepassing van deze  wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van hun 
omvang, de aard en/of het gewicht niet in de huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van 
papier, karton, textiel, glas, KGA, groenafval, metaalverpakkingen, huishoudelijke plastic verpakkingen, 
drankkartons, bouw- en sloopafval, houtafval, autobanden, piepschuim, plastieken flessen en andere selectief 
ingezamelde afvalstoffen. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 22.- § 1 Grof vuil wordt per adres, per jaar viermaal opgehaald mits voldaan aan de bepalingen van 
artikel 21 en mits voorafgaand aan de ophaling de retributie vastgesteld door IVBO, betaald wordt aan I.V.B.O. 
overeenkomstig de door hen vastgelegde modaliteiten. Het grofvuil wordt opgehaald langs de straten, wegen 
en pleinen waar de ophaling is ingericht.  Het grofvuil kan ook worden aangeboden op het recyclagepark.  Het 
herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een 
overeenkomst heeft afgesloten. 
§ 2 Grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een andere inzameling, andere dan deze van 
grofvuil. 
§ 3 Minstens 2 weken voor de datum van afroep,zoals jaarlijks vastgelegd, moet de aanvraag tot ophaling 
doorgegeven worden aan de diensten van I.V.B.O. met vermelding van de op te halen stukken.  
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 23.- § 1 Er mogen maximaal 5 brandbare, niet-recupereerbare stukken grofvuil aangeboden worden. 
De afmetingen van het grof vuil moeten zo zijn dat ze eenvoudig in de ophaalwagen kunnen worden gebracht.  
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§ 2 Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers 
van de afvalstoffen. 
Afdeling 4.- Betaling 
Artikel 24.-Voor de ophaling van grof vuil moet voorafgaand aan de ophaling 15 euro betaald worden aan 
I.V.B.O. overeenkomstig de door hen vastgelegde modaliteiten.  
Hoofdstuk IV - Selectieve inzameling van glas 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 25.- § 1 Voor de toepassing van deze wordt onder glas verstaan: hol glas dat ontstaat door de normale 
werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen met uitzondering van vuurvaste 
voorwerpen, vlak glas, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, 
plexiglas, alle types van lampen, porselein, aardewerk en beeldbuizen van TV's. 
§ 2 Hol glas betreft alle flessen, bokalen, drinkglazen en flacons. 
§ 3 Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas zijn. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 26.- § 1 Hol glas mag aangeboden worden in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de 
gemeente.  Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 
§ 2 Vlak glas moet worden aangeboden op het recyclagepark. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieden 
Artikel 27.- § 1 Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, moet afhankelijk van de kleur, in de daartoe 
voorziene opening van de glascontainers worden gedeponeerd.  Het glas moet vooraf ontdaan worden van 
stoppen en deksels.  Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. 
§ 2 Hol glas mag ook aangeboden worden op het recyclagepark  Het dient daarbij te voldoen aan de 
bepalingen opgenomen onder artikel 25. 
Artikel 28.- § 1 Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is verboden.  Het 
is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken glas of andere voorwerpen achter 
te laten. 
§ 2 Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen 20 uur en 8 uur. 
  
Hoofdstuk V - Selectieve inzameling van papier en karton 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 29.- Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten, 
reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en 
papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en de gelijkgestelde afvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, 
carbonpapier, vervuild papier, vervuilde kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of 
andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken, meststoffen- 
en sproeistofzakken en dergelijke. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 30.- § 1 Papier en karton wordt tweewekelijks opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.  Papier en 
karton kan ook worden aangeboden op het recyclagepark. 
§ 2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve 
inzameling, andere dan deze van papier en karton. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 31.- § 1 Het papier en karton voor de huis-aan-huis ophaling moet aangeboden worden in een 
kartonnen doos of samengebonden met een touw (geen kunststoftouw of metaaldraad).  Bij regenweer wordt 
het bij voorkeur samengebonden aangeboden. 
§ 2 De kartonnen dozen mogen maximaal volgende afmetingen hebben: 70 x40 x 40 cm, de bundels mogen 
maximaal 30 cm hoog zijn. 
§ 3 Er mag niet meer dan 1 m3 papier en karton ter ophaling aangeboden worden. 
§ 4 Het gewicht per doos of per bundel mag maximaal 15 kg bedragen. 
§ 5 In alle omstandigheden dient de aanbieder ervoor te zorgen dat het papier/karton niet wegwaait en dat 
het door de ophalers voldoende vlot en op een nette manier kan worden opgeladen.  
  
Hoofdstuk VI - Selectieve inzameling van groenafval 
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Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 32.- Voor de toepassing van deze wordt verstaan onder groenafval: organisch composteerbaar afval 
zoals plantenresten, haagscheersel, bladeren, gazon- en wegbermmaaisel, dat ontstaat door de normale 
werking van een particuliere huishouding. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 33.- § 1  Voor de ophaling van groenafval dient een container te worden aangekocht en een 
abonnement te worden betaald.  Afhankelijk van het gekozen abonnement gaat de ophaling wekelijks of 
tweewekelijks door en/of in de periode van maart tot november of het hele jaar.  Het groenafval kan ook 
worden aangeboden op het recyclagepark. 
§ 2 Groenafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling 
andere dan deze van groenafval. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 34.- Het groenafval moet aangeboden worden in een rolcontainer die compatibel is met het 
ophaalsysteem van de I.V.B.O.-ophaaldienst met een inhoud van 140 liter, 240 liter, 360 liter of 1.100 liter.  De 
rolcontainer dient vooraf aangekocht te worden en blijft eigendom van de aanbieder van het groenafval. 
Afdeling 4 - Plaats ophaling 
Artikel 35.- De ophaling gaat enkel door bij die aansluitpunten die vooraf een abonnement hebben 
aangekocht. 
Afdeling 5 - Plaats container in de periodes tussen de verschillende ophalingen 
Artikel 36.- In de periodes tussen de verschillende ophalingen moeten de containers geplaatst worden op 
grond, eigendom van de eigenaar van de container. 
  
Hoofdstuk VII - Selectieve inzameling van snoeihout 
Afdeling 1 - Inzameling 
Artikel 37.- § 1 Het snoeihout wordt viermaal per jaar opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 
Het snoeihout kan ook aangeboden worden op het recyclagepark. 
§ 2 Snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling, 
andere dan deze van snoeihout. 
Afdeling 2 - Wijze van aanbieden 
Artikel 38.- Het snoeihout moet aangeboden worden in bundels met maximum diameter 50 cm en maximum 
lengte 1 m.  Er mogen maximaal 20 bundels aangeboden worden. 
  
Hoofdstuk VIII- Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, huishoudelijke plastic verpakkingen en 
metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD). 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 39.- § 1 Voor de toepassing van deze  wordt onder plastic flessen en flacons , huishoudelijke plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, hierna P+MD-afval genoemd, verstaan: 
plastic flessen en flacons van water, limonade, fruit- en groentesappen, melk, keukenolie, azijn, afwas-, 
onderhouds- en wasproducten (vloeibaar of poeder), wasverzachters, bleekmiddelen, gedistilleerd water, 
producten voor bad en douche. Yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken en folies, plastic schaaltjes, potjes 
en tubes.  Metalen verpakkingen als drankblikjes, conservenblikjes, aluminium schotels, schaaltjes en bakjes, 
schroefdoppen, kroonkurken en deksels, dozen en bussen.  Drankkartons van vloeibare levensmiddelen 
(fruitsap, melk, ...). 
§ 2 Het aangeboden P+MD-afval mag geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 
Afdeling 2 - Inzameling 
Artikel 40.- § 1 Het P+MD-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en 
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde 
dagen.  Het P+MD-afval kan ook worden aangeboden op het recyclagepark.   
§ 2 P+MD-afval mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling, 
andere dan deze van PMD-afval. 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 
Artikel 41.- § 1 Het P+MD-afval moet aangeboden worden in zakken  waarvan het model is goedgekeurd door 
het college van burgemeester en schepenen. 
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§ 2 De verschillende fracties van het P+MD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven zak aangeboden 
worden. 
§ 3 Het gewicht van 1 recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg en moet volledig gesloten worden aangeboden. 
§ 4 Er mogen maximaal 4 P+MD-zakken per ophaalbeurt aangeboden worden. 
  
Hoofdstuk IX- Het recyclagepark 
Afdeling 1 - Definitie 
Artikel 42.- Het recyclagepark is een als dusdanig met toepassing van titel II Vlarem vergunde inrichting waar 
particulieren en bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren. 
Artikel 43- Het recyclagepark is gelegen in de Remi Claeysstraat 15, 8210 Zedelgem. 
Afdeling II - Toegang - Tarief 
Artikel 44.- § 1 Het recyclagepark is enkel toegankelijk op afspraak na de automatische registratie van de 
identiteitskaart of toegangsbadge. 
§ 2.- Na registratie geeft de parkwachter de verschillende afvalstromen in. (zie artikel 49) 
§ 3.- Het toegangsbedrag wordt vastgesteld op 1 EUR. 
§ 4.- Elke belastingplichtige algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven van het grondgebied van 
de gemeente Zedelgem wordt jaarlijks vrijgesteld van 15 toegangsbedragen.  
§ 5.- Elke belastingplichtige algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven van het grondgebied van 
de gemeente Zedelgem wordt in afwijking van artikel 44 § 4 vrijgesteld van 16 toegangsbedragen (i.p.v. 15 
toegangsbedragen) indien hij kan aantonen dat hij het gras palend aan zijn domicilieadres gelegen op het 
openbaar domein maait.  
§ 6.- Elke belastingplichtige algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven van het grondgebied van 
de gemeente Zedelgem wordt in afwijking van artikel 44 § 4 vrijgesteld van 17 toegangsbedragen (i.p.v 15 
toegangsbedragen) indien hij kan aantonen dat hij het gras palend aan zijn domicilieadres gelegen op het 
openbaar domein maait en de te maaien oppervlakte meer dan 50 m2 bedraagt.  
Artikel 45.- § 1. De identificatie gebeurt  
- voor particuliere inwoners van Zedelgem met de Belgische identiteit, op basis van hun identiteitskaart 
- voor de andere zie artikel 45 §2 1 en 2 via een toegangsbadge. 
§ 2. De toegangsbadge kan op aanvraag worden uitgereikt aan: 
1.- elke natuurlijke persoon die ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Zedelgem en 
niet beschikt over een Belgische identiteitskaart 
2.- elke natuurlijke of rechtspersoon (handelszaak, KMO, verenigingen, tweede verblijvers, scholen,..) waarvan 
het (gebruiks)adres gelegen is op het grondgebied van de gemeente Zedelgem en die zich als dusdanig kan 
identificeren 
§ 3. De toegangsbadge is niet meer geldig wanneer de reden van uitreiking vervalt.  
§ 4. Het uitreiken van de eerste toegangsbadge is gratis 
§ 5. Vanaf de tweede badge wordt een bedrag van 10 euro betaald per badge. 
§ 6. De toegangsbadge kan worden aangevraagd op het recyclagepark.  
§ 7. Bij verlies of beschadiging van de toegangsbadge kan een duplicaat van de toegangsbadge worden 
verkregen  voor een bedrag van 10 EUR. 
Afdeling III - Openingsuren - toegangscontrole 
Artikel 46 § 1 Het recyclagepark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde 
data en openingsuren.  Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd 
aan de dienst. 
Artikel 47.- Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark permanent onder toezicht van parkwachters door 
het college van burgemeester en schepenen aangeduid toezichthoudend personeel.  Het toezicht gebeurt 
conform dit reglement op het recyclagepark.  
Artikel 48.- Het publiek dient nauwgezet en stipt de richtlijnen van de parkwachters en de op het park 
aangebrachte instructies na te leven, zoniet kunnen zij verplicht worden om het park te verlaten . 
Artikel 49- § 1 Iedereen die het recyclagepark betreedt, moet zich eerst aanmelden bij de parkwachter die 
ingeeft welke afvalstoffen werden aangevoerd en in welke hoeveelheid.  De hoeveelheidsinschatting gebeurt 
op basis van visuele inschatting.  
§ 2 Bij de bepaling van de hoeveelheid is de vaststelling van de parkwachter onbetwistbaar.  
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Artikel 50.- De parkwachters zijn gemachtigd de identiteitskaart van de bezoekers te vragen en de gegevens te 
noteren.  
Artikel 51.- Het is de parkwachter toegestaan de bezoekers te laten wachten indien er zich reeds teveel 
bezoekers op het recyclagepark bevinden en te zorgen voor een goede verkeersregeling op het recyclagepark.  
Artikel 52- § 1 Op het recyclagepark is het verboden vuur te maken of te roken in de nabijheid van zones met 
verhoogd risico zoals de KGA-kluis, olie-opslagplaats, papier- en kartoncontainers.  Het is verboden om enige 
beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting.  
§ 2 Het is verboden om zonder op correcte wijze toegang te hebben verkregen, afval te deponeren op of aan 
de toegangspoorten van  het recyclagepark.  Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 
§ 3 Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval te deponeren voor de 
toegangspoorten of over de omheining van het recyclagepark te gooien.  Dergelijke handelingen worden 
gelijkgesteld met sluikstorten. 
§ 4 Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider en mogen niet vrij 
rondlopen op het recyclagepark. Dieren zijn niet toegelaten op het recyclagepark, tenzij ze in een gesloten 
voertuig zitten en erin blijven tijdens het bezoek aan het recyclagepark.  
Afdeling IV Aanbieden van afvalstoffen 
Algemeen 
Artikel 53- Op het recyclagepark mogen enkel huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, 
geproduceerd in de gemeente Zedelgem, worden aangevoerd. 
Artikel 54.- Alle goederen die in het recyclagepark worden verzameld, worden eigendom van de gemeente 
Zedelgem. Het uitzoeken en meenemen van de afvalstoffen is verboden, behoudens schriftelijke toestemming 
van het college van burgemeester en schepenen.  
Artikel 55.- De aangevoerde afvalstoffen worden gesorteerd aangeboden en moeten door de bezoekers zelf 
geplaatst worden in de containers of op de plaats die hen door de parkwachters wordt aangewezen.  
Artikel 56.- Het deponeren of afgeven van afval gebeurt volledig op risico van de bezoekers.  De gemeente is 
niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van eigen fout of onvoorzichtigheid van een bezoeker.  
Artikel 57.- De snelheid van de bezoekende voertuigen binnen het park is beperkt tot 10 km per uur.  De motor 
dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen, hierbij mogen ze het doorstromend verkeer niet 
hinderen.  
Artikel 58.- De bezoekers kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te 
reinigen met de ter beschikking gestelde middelen.  
Toegelaten afvalstoffen - tarieven 
Artikel 59.- § 1 Huishoudelijke afvalstoffen 
Mits voldaan aan de bepalingen van artikel 1 mogen volgende huishoudelijk afvalstoffen aangeboden  worden 
aan de hierbij vermelde voorwaarden 
1° 

AARD AFVALSTOF GRATIS BETALEND 
Asbesthoudend afval 1 x per week max 0,5 m³ vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3 
Autobanden onbeperkt - 
Autobatterijen onbeperkt - 
Bol glas (flessen, bolkalen) onbeperkt - 
Boomwortels  onbeperkt - 
Bouwafval 1 x per week max. 0,5 m³ vanaf 0,5 m3 à 12,5 EUR per m3 
Brandbaar grof vuil* BETALEND à 3 EUR per stuk of 3 EUR per zak van maximaal 

75 liter (een eenpersoonszetel is1 stuk, een 
tweepersoonszetel 2 stukken,..) 

Bruingoed onbeperkt - 
Frituurolie onbeperkt - 
Harde kunststoffen onbeperkt - 
Haagscheersel  onbeperkt - 
Herbuikbare goederen onbeperkt - 
Houtafval 1 x per week max. 0,5 m³ vanaf 0,5 m3 à 12,5 EUR per m3 
Kalkhoudend afval 1 x per week max. 0,5 m³  vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3 
Karton onbeperkt - 



 

18 

KGA onbeperkt - 
Motorolie onbeperkt - 
matrassen onbeperkt   
Niet-gesorteerde aanvoer BETALEND 125 EUR per m3 
Papier onbeperkt - 
Piepschuim (zuiver) onbeperkt - 
Schroot onbeperkt - 
Snoeihout onbeperkt - 
Stortafval 1 x per week max. 0,5 m³ vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3 
Textiel onbeperkt - 
Tuinafval 1 x per week max. 1 m³ vanaf 1 m3 à 12,5 EUR per m3 
Vlak glas 1 x per week max. 0,5 m³ vanaf 0,5 m3 à 25 EUR per m3 
Witgoed onbeperkt - 

*met uitzondering van matrassen 
2°PMD mag enkel aangeboden worden verpakt in een reglementaire PMD-zak. 
3° asbest mag enkel aangeboden worden in de op het recyclagepark te koop aangeboden zakken voldoende 
en goed dicht gekleefd conform de vigerende wetgeving  
Artikel59 § 2 Bedrijfsafvalstoffen 
Mits voldaan aan de bepalingen van artikel 2 mogen volgende bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden aan 
de hierbij vermelde voorwaarden 

AARD AFVALSTOF GRATIS BETALEND 
Asbesthoudend afval  - à 25 EUR per m3 
Autobanden mits afspraak  - 
Autobatterijen mits afspraak  - 
Bol glas (flessen en bokalen) onbeperkt - 
Boomwortels - à 12,5 EUR per m3 
Bouwafval - à 12,5 EUR per m3 
Brandbaar grof vuil  - à 12,5 EUR per m3 
Bruingoed mits afspraak - 
Harde kunststoffen  - à 12,5 EUR per m3 
Herbruikbare goederen onbeperkt - 
Houtafval - à 12,5 EUR per m3 
Kalkhoudend afval - à 25 EUR per m3 
Karton onbeperkt - 
KGA - à 0,85 EUR per kg 
Landbouwfolie - 5 eur voor een effen gevulde 

aanhangwagen, 10 eur voor een 
effen gevulde kipkar 

matrassen  mits afspraak   
Niet gesorteerde aanvoer - à 125 EUR per m3 
Papier onbeperkt - 
Piepschuim - à 2 EUR per verpola-zak 
Schroot onbeperkt - 
Snoeihout - à  12,5 EUR per m3 
Stortafval - à 25 EUR per m3 
Textiel  onbeperkt - 
Tuinafval - à 12,5 EUR per m3 
Vlak glas - à 25 EUR per m3 
Witgoed mits afspraak  - 

Artikel 59.- § 3.- Indien de aanvoer betalend is, dan gebeurt de retributie van de afvalstoffen op basis van een 
eenheidstarief. Bij een aanvoer kleiner dan de eenheid moet telkens een eenheid betaald worden.  Zo moet 
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voor de aanvoer van 1,5 m3 de prijs voor twee eenheden van 1 m³ betaald worden, voor aanvoer van 0,5 m3 
de prijs van één eenheid van 1 m3. 
Artikel 60.- Specifieke aanvoereisen voor bepaalde selectief ingezamelde afvalcomponenten 
Asbest moet aangeboden worden in zakken die op het recyclagepark te koop worden aangeboden en die zijn 
dicht gekleefd conform de vigerende wetgeving 
Autobanden: enkel banden van gewone personenwagens worden aanvaard.  De banden moeten ontdaan 
worden van hun velgen. 
Bol glas: in de glascontainer mogen enkel flessen, drinkglazen en bokalen worden gedeponeerd.  Zij moeten 
ontdaan zijn van stoppen, deksels, kurken en wikkels.  Alle recipiënten moeten ledig en zuiver worden 
afgeleverd. 
Boomwortels: stenen en aarde moeten verwijderd worden.  De maximum diameter mag 30 cm zijn. 
Groenafval: hieronder wordt begrepen: grasmaaisel, wiedsel, bladeren, …  Zakken met tuinafval moeten 
geledigd worden.  Groenten- en fruitafval zijn niet toegelaten. 
Karton: kartonnen dozen moeten vooraf opengevouwen worden. 
Metalen gemengd: niet-metalen onderdelen moeten zoveel mogelijk verwijderd worden. 
Papier: papier met was en behangpapier mogen niet in de papiercontainer gedeponeerd worden. 
Piepschuim: het piepschuim mag niet vervuild zijn, enkel zuiver, kleurloos piepschuim is toegelaten. 
Snoeihout: onder snoeihout wordt verstaan afval afkomstig van bomen en struiken.  Het dient in bundels van 
ca 30 cm diameter te worden aangeboden, met een lengte van maximaal 1 m. 
Textiel:  De schoenen moeten per paar ingeleverd worden. 
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, 
aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger zelf de 
aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. 
De verpakking van elk afzonderlijk product moet worden aangepast om lekken of andere ongewenste effecten 
te voorkomen. 
Injectienaalden moeten in een vast recipiënt zitten (bv plastiek fles) 
landbouwfolie : Er kan enkel reccylcleerbare folie worden aangevoerd zoals witte bigbags, folie van hoobalen, 
folie van siloputten, folie van serres en dit alles zonder verontreiniging.  
Artikel 61.- Asbestzakken zijn te koop op het recyclagepark aan volgende tarieven  

verpakkingszak groot met asbestlogo 120 op 220 cm 2.50 EUR 
verpakkingszak middelgroot met asbestlogo 120 op 130 
cm 

1.5 EUR 

verpakkingszak klein met asbestlogo  80 op 120 cm 1 EUR 
Er wordt een beschermingskit te koop aangeboden op het recyclagepark bestaande uit overall met kap, 
mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare handschoenen, rol kleefband bouwafval 10m aan de prijs van 15 
eur 
Artikel 62.-Niet toegelaten afvalstoffen   
Radio-actieve afvalstoffen met uitzondering van rookmelders 
Explosieven (bv munitie, vuurwerk,…) 
Drukhouders zoals bv gasflessen die door de handel kunnen terug genomen worden 
Microbiologisch besmette afvalstoffen 
Giftig afval 
Asbestafvalstoffen bevattende niet-gebonden asbestvezels 
KGA met bijzondere gevaren of hinderlijke eigenschappen 
Kadavers en slachtafval 
Klein huishoudelijk afval 
Niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
Artikel 63- Geweigerde afvalstoffen moeten door de aanbrengers terug meegenomen worden. 
Artikel 64.- Betaling 
§ 1.- De bezoeker moet de aanvoer van de betalende afvalstoffen en het toegangsbedrag ter plaatse betalen.  
§ 2.- De betaling kan uitsluitend gebeuren via bancontact aan de betalingszuil aan de uitgang. 
§ 3.- Na betaling opent de uitgangsslagboom.   
§ 4.- Na betaling wordt indien gewenst een ticket uitgeprint met vermelding van het verschuldigde bedrag. 
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§ 5.- In uitzonderlijke gevallen bij onmogelijkheid tot betalen kan de parkwachter de slagboom openen zodat 
de bezoeker het park kan verlaten.  Deze krijgt slechts opnieuw toegang tot het park na het vereffenen van het 
verschuldigde bedrag.  . 
Afdeling V Toezicht 
Artikel 65.- De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding 
voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.  De diverse aanduidingen op het 
recyclagepark en de instructies van de parkwachter(s) dienen hierbij opgevolgd te worden. 
Artikel 66.- De parkwachters zijn bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op dit reglement en kunnen 
beroep doen op de politie voor het opstellen van een proces verbaal indien nodig.  
Afdeling VI Sancties 
Artikel 67.- Toegang kan door het college van burgemeester en schepenen geweigerd worden indien de 
betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op dit reglement.  
Artikel 68.- De parkwachters hebben het recht om bezoekers die geen gevolg geven aan hun opmerkingen of 
valse gegevens verstrekken, die dag de toegang tot het recyclagepark te ontzeggen en bepaalde afvalstoffen 
die niet in het recyclagepark thuishoren te weigeren. 
Artikel 69- Dit gemeenteraadsbesluit en de erop aansluitende beslissingen liggen steeds ter inzage tijdens de 
openingsuren in het kantoor van de parkwachters.  Gebruikers van het recyclagepark worden geacht de 
reglementering te kennen. 
  
Hoofdstuk X - Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval 
Artikel 70.- Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger 
zelf de aanduidingen over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking 
aan. 
De verpakking van elk afzonderlijk product moet worden aangepast om lekken of andere ongewenste effecten 
te voorkomen. 
Artikel 71.- Het afgeven van klein gevaarlijk afval gebeurt volledig op eigen risico van de aanbieders.  In geen 
geval kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel of materiële schade. 
Artikel 72.- Het KGA mag enkel aangeboden worden op het recyclagepark. 
Afdeling XI Slotbepalingen 
Artikel 73.- Alle voorgaande gemeenteraadsbesluiten mbt het reglement van ophaling, opslag en verwerking 
van huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen worden opgeheven. 
Artikel 74.- Dit besluit treedt in werking na datum van beslissing in de gemeenteraad. 
Artikel 75.- De inbreuken op dit reglement worden gestraft met gemeentelijke administratieve sancties zoals 
bepaald in het algemeen politiereglement d.d. 4 juni 2015, voor zover wetten, decreten, algemene of 
provinciale reglementen op dit vlak geen andere straffen voorzien. 
  
Artikel 2.- Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 285, 286 en 287 van het decreet 
lokaal bestuur en zal overgemaakt worden aan de griffie van de politierechtbank en aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg.  Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift toegestuurd worden aan OVAM  
 
 
8. OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN 
EN DIENSTEN - UITBREIDING BEGRAAFPLAATS VELDEGEM - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Jean-Pierre De Groodt vraagt om verduidelijking en motivering van de uitbreiding. Het raadslid 
vraagt: zal deze begraafplaats ook fungeren voor mensen van groot-Zedelgem en niet enkel voor inwoners van 
Veldegem? Dat was toch de oorspronkelijke bedoeling? Zal er voldoende plaats zijn? Is het een idee om een 
strooiweide of een begraafbos/urnebos en een corona-rouwhoek aan te leggen zoals eerder gevraagd door 
zijn fractie in de raadszitting van 24 oktober laatstleden aangezien deze begraafplaats dé begraafplaats van 
groot-Zedelgem zal worden en gezien de ruimtelijke mogelijkheden in de aanpalende omgeving? Het raadslid 
zegt dat er wel nog werk zal gemaakt moeten worden van het creëren van een emotioneel draagvlak voor een 
begraafplaats voor groot-Zedelgem. Raadslid De Groodt vervolgt dat zijn fractie ijvert voor een grondig werk 
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en een ruime begraafplaats met mogelijkheden voor eigentijdse begraafvormen en hij voegt toe dat hij 
hiermee het stemgedrag van zijn fractie wil verduidelijken. Schepen Peter Haesaert antwoordt dat het bestuur 
zeker oog heeft voor deze trends (natuurbegraafplaats, strooihoek voor corona-overledenen bvb.) en hij 
verduidelijkt de ruimtelijke mogelijkheden en de uitbreidingsopties. Raadslid Martine De Meester zegt dat een 
natuurlijke begraafplaats een trend is en ze vraagt waarom de cirkels in beton/verharding voorzien worden. 
Waarom wordt er niet meer ingezet op een meer natuurlijk begraafpark eerder dan een traditionele 
begraafplaats met grafkelders? Het raadslid voegt toe dat ze weet dat dit in België nog niet echt ingeburgerd 
is of zelfs nog niet geregeld is, maar toch is het belangrijk om eraan te denken dat mensen naar de natuur 
willen terugkeren, dit wordt meer en meer een trend, hier speelt ook duurzaamheid, vervolgt raadslid De 
Meester, beton is niet duurzaam (niet waterdoorlaatbaar). Raadslid De Meester suggereert de schepen om 
over de grenzen heen te kijken en inspiratie te zoeken bij de buurlanden. Schepen Peter Haesaert antwoordt 
dat er met het voorgesteld plan ingespeeld kan worden op mogelijkheden en de schepen voegt toe dat hij met 
de toekomstige trends (natuurbegraafplaats) rekening zal houden. Burgemeester Annick Vermeulen voegt toe 
dat zij naar aanleiding van een vraag in een vorige raadszitting de opdracht gaf aan de diensten om een 
geschikte plaats te zoeken voor een natuurbegraafplaats. Raadslid Martine De Meester antwoordt dat het 
mogelijks een optie kan zijn om op zoek te gaan naar een nieuw stuk grond om een bosbegraafplaats aan te 
leggen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 

 

 
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 
- uitbreiding van de begraafplaats van Veldegem 
Procedure 
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- het voorontwerp werd goedgekeurd in het college van 10 maart 2020 
- in het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr. Plantec 2336w opgesteld 
- de uitgave wordt geraamd op 291.818,76 EUR excl. btw of 353.100,70 EUR incl. 21 % btw 
- de openbare procedure is van toepassing 
Adviezen 
- Eigen dienst: gunstig  
- Dienst burgerzaken: gunstig 
Krediet 

Investering - uitgaven 
invest. 

enveloppe 
subproject alg. 

rekening 
beleidsitem actie bedrag (raming) 

GG 099000/3 220007 099000 - 353.100,70 EURO  
Motivering 
- deze aankoop is nodig voor een uitbreiding van de capaciteit in de begraafplaats Veldegem en groot 

Zedelgem in het algemeen. 
- de procedure werd gevolgd 
Dossierstukken 
- bestek 
- ontwerp grondplan 
- ontwerp rioleringsplan 
- raming 
Besluit 
Artikel 1.- Het bijzonder bestek met nr. Plantec 2336w en de raming voor de opdracht “Uitbreiding 
begraafplaats Veldegem” 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 bedraagt 
291.818,76 EUR excl. btw of 353.100,70 EUR incl. 21 % btw. 
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. 
 
 
9. OPENBARE WERKEN – VERLENEN VAN GOEDKEURING AAN HET WEGENTRACÉ DAT WORDT 
VOORGESTELD IN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG OP NAAM VAN VIVENDO VOOR UITVOERING 
VAN EEN AANGEPASTE WEGENIS IN ’T GROENHOF - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe verwijst naar vragen van bewoners over de aanplant van de bomen (vlak voor het 
venster bvb.). Werd er met de vragen van de bewoners rekening gehouden? Schepen Peter Haesaert 
antwoordt dat hiermee rekening gehouden wordt door minder hoge bomen (aangepast type) te voorzien. 
Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze niet tegen de aanplant is maar dat ze vooral vraagt om de inwoners 
inspraak te geven, bvb. voor lage begroeiing (struiken). De schepen antwoordt dat het moet aangekleed 
worden en dat er met de snoeivorm ook mogelijkheden zijn (weinig hinder voor de bewoners). 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
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Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
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 
- omgevingsdecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31 
Aanleiding 
- Aanvraag tot omgevingvergunning van Vivendo voor de sloop van 2 woningen en bouwen van 14 sociale 

huurwoningen in ‘t Groenhof met inbegrip van de heraanleg van het plein voor de woningen 
(OMV_2020134753) 

Procedure 
- de gemeenteraad dient goedkeuring te geven op de aanpassing of toevoeging van het wegentracé op 

grondgebied Zedelgem  
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: gunstig. 
Motivering 
- Het project behelst het uitvoeren van een vernieuwing van ’t Groenhof gelijktijdig met de heraanleg van 

de zone rond de nieuw te bouwen woningen zoals wordt voorgesteld in de aanvraag tot 
omgevingsvergunning OMV_2020134753. 
De bestaande wegenis en riolering  wordt volledig opgebroken en heraangelegd gelijktijdig met de 
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.  De weg wordt aangelegd in asfalt op een breedte van 4,50 
m met waar mogelijk aanliggend parkeerstroken in grasdallen om de mogelijkheden tot infiltratie te 
optimaliseren in de woonzone.  
Tussen de af te breken woning  met huisnummer 60 en de reeds afgebroken woningen met 
huisnummers 35–58 wordt de doorgang onderbroken door aanleg van een groen plein met integratie 
van WADI’s en de inrichting van bijkomende parkeerplaatsen. Om de kwaliteit van de inrichting te 
verbeteren wordt waar mogelijk bijkomende bomen aangeplant zonder dat er enige conflict aanwezig is 
met de aanwezige infrastructuur en nutsleidingen om zo het volledig uitgroeien van de bomen op lange 
termijn mogelijk te maken.  De gescheiden riolering van de wijk wordt aangesloten op het aanwezige 
gescheiden rioleringsstelsel aan de Torhoutsesteenweg 187 

- er werden geen  bezwaren ingediend voor deze aanvraag tot omgevingsvergunning 
Dossierstukken 
- wegenisdossier aanvraag omgevingsvergunning 
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad neemt kennis van het ontbreken van ingediende bezwaren op de aanvraag tot 
omgevingsvergunning met kenmerk OMV_2020134753 
Artikel 2. – De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de aanvraag 
tot omgevingsvergunning op naam van Vivendo voor de uitvoering van de aanleg van nieuwe wegenis in ‘t 
Groenhof. 
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10. VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
De burgemeester Annick Vermeulen doet een mededeling omtrent de werkwijze van het vaccinatiecentrum. 
De burgemeester zegt dat ze in het bijzonder wil duiden wat er met de overschotten gebeurt. De burgemeester 
geeft verdere toelichting. Morgen is het vaccinatiecentrum open, van 9u tot 13u en van 13u30 tot 17u30. 
Volgende week is er ook een vaccinatiedag. Er zijn 1212 vaccins. We nodigen 1212 mensen uit de doelgroep 
uit. Momenteel zijn er de +79 jarigen tot en met zaterdag 10 april. Als we volgende week merken dat er veel 
mensen annuleren, dan nodigen we via de software van de Vlaamse overheid nogmaals mensen uit deze 
doelgroep uit. In plaats van een wachtlijst op te stellen met 65+, nodigen we dus extra uit en in de doelgroep 
65plussers. In laatste instantie (bv 2 dagen op voorhand) vullen we zoveel mogelijk vrije afspraken op met de 
prioritaire doelgroepen en medewerkers vaccinatiecentrum. Dit zijn de prioritaire doelgroepen die 
Vlaanderen bepaald heeft. De burgemeester vervolgt dat ze een grote chapeau wil geven aan de coördinatoren 
en medewerkers: er zijn zeer weinig ‘no shows’ en dit komt omdat de gaatjes (mensen die annuleren) direct 
opgevuld worden met de prioritaire doelgroepen alsook omdat het callcenter de mensen die nog niet 
bevestigd hebben, actief opbelt. Overschotten zijn dus zeer miniem; bvb. op 16 maart: 681 personen 
gevaccineerd, 12 no shows = nog geen 2 %. De burgemeester zegt dat ze trots is te kunnen vermelden dat de 
vaccinatiegraad in Zedelgem hoger ligt dan zowel het Vlaams gemiddelde als het gemiddelde binnen het 
Vlaams Gewest. Wie staat momenteel op onze lijst die opgeroepen wordt op de dag zelf als er overschotten 
zijn: vrijwilligers dienstencentra (ook 65+), politieagenten uit onze zones, politieagenten uit andere zones die 
in Zedelgem/Jabbeke wonen, begeleiders kinderopvang, onthaalouders, studenten uit de zorg, zorgverleners 
die nog niet aangemeld werden, vrijwilligers vaccinatie-centrum. Daarnaast krijgen we nu ook heel wat vragen 
van zorginstellingen om extra mensen te laten vaccineren. Die mails krijgen wij van Vlaanderen. We proberen 
de vrije gaten ook op te vullen met deze groep of met mensen die hun 1ste prik in een instellingen/rusthuis 
hebben gekregen en die hun 2de prik bij ons moeten komen halen. Tenslotte hebben we nog een 2de 
reservelijst voor mensen die echt snel oproepbaar zijn, mochten we vaccins de dag zelf over hebben. 
 
 
10.1. Vraag van raadslid Günter Descheemaecker in verband met menstruatie-armoede 
 
Het is de laatste tijd regelmatig in de media geweest. Uit een bevraging van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12% 
van de ondervraagde meisjes tussen 12 jaar en 25 jaar aangeeft soms geen geld te hebben om 
menstruatieproducten te kopen. Wanneer het gaat over meisjes die al in armoede leven, gaat het om bijna 
45%. 5% onder hen heeft al eens school gemist omdat ze geen menstruatie-producten had en 4% schrapt al 
eens vrijetijdsplannen. Dit zou toch niet mogen? 
 
Caritas formuleerde daarom een aantal beleidsadviezen, en natuurlijk zal een groot deel daarvan op boven-
lokaal vlak gebeuren, maar toch kunnen we lokaal ons steentje bijdragen. Vandaar de volgende vragen: 
1) Is het gemeentebestuur bereid om het OCMW in meer middelen te voorzien om menstruatie-armoede 
structureel te bestrijden, met bijvoorbeeld maandelijks €10 per kind van 12 tot 18 jaar per gezin in armoede 
te voorzien voor de aankoop van menstruatieproducten? 
2) Is het gemeentebestuur bereid om het gemeentelijk overlegorgaan voor onderwijs samen te roepen, en 
het voorstel om deel te nemen aan een proefproject te agenderen, waarbij er maandverband-automaten in 
de toiletten geplaatst worden, wat niet alleen bijdraagt aan de strijd tegen menstruatie-armoede, maar ook 
aan de strijd tegen het taboe rond menstruatie zelf? 
3) Als het gemeentebestuur niet bereid is om menstruatie-armoede structureel te bestrijden, is het dan 
bereid om caritatieve maatregelen te nemen, zoals het organiseren van een inzamelpunt voor ongebruikte 
menstruatieproducten, die dan via een welzijnsorganisatie verdeeld kunnen worden? Het stadsbestuur kan 
hier bijvoorbeeld beroep doen op verschillende organisaties voor zowel verdeling, als voor inzameling, en 
misschien zelfs op apotheken? 
 
Voorzitter Charlotte Vermeulen zegt dat de bevoegde schepen, Ellen Goes, onverwacht afwezig is en dat ze 
voorstelt dat de schepen haar antwoord via mail zal bezorgen. Raadslid Descheemaecker zegt dat dit goed is. 
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10.2. Vraag van raadslid Jean-Pierre De Groodt in verband met de fietsinfrastructuur 
 
In bijlage het 'Relanceplan Vlaamse Veerkracht' waarbij 150 miljoen euro subsidies voor gemeentelijke 
fietsinfrastructuur toegelicht wordt door de Vlaamse overheid.   
Omkadering :  
In het meerjarenplan wordt inzetten op verkeersveilige fietsmobiliteit als prioritair bestempeld.  Hierbij worden 
‘inzetten op fietsverbindingen tussen dorpskernen’ en ‘fietsverbindingen naar de buurgemeenten’ als acties 
vermeld.  Volgens het meerjarenplan wordt hiervoor 1,186,000 euro (1ste versie meerjarenplan - actieplan 7.1.2 
– pag 41 & 42 – ) uitgetrokken.  
Gezien Zedelgem bij vermeld relanceplan kan rekenen op een subsidiebedrag van 517,080.41 euro, zou dit 
betekenen dat de gemeente hiervoor een bedrag van 1,551,241.23 dient te investeren in de aanleg van nieuwe 
fietsinfrastructuur en/of onderhoud of verbetering van bestaande infrastructuur.  
Daarom stelt onze fractie voor dat er een project wordt uitgewerkt waarin dit budget volledig wordt verwerkt. 
Zodoende kan het totaal budget voor dit punt van het meerjarenplan verhoogd worden van 1,186,000 naar 
1,703,080.41 euro, wat de Zedelgemse fietsinfrastructuur enkel maar ten goede kan komen.  
In welke mate heeft het bestuur ondertussen plannen opgemaakt ter verbetering van de fietsinfrastructuur van 
wegen in eigen beheer ?  (bvb.  Oostkampse Baan; Ossebilkstraat - Rozeboomstraat, ......) 
Kunnen deze plannen gebruikt worden in het kader van deze subsidie ? 
Indien nog geen plannen werden gemaakt in deze context, heeft het bestuur de intentie om gebruik te maken 
van deze maatregel ?  
 
Voorzitter Charlotte Vermeulen antwoordt dat de bevoegde schepen vandaag afwezig is en dat hij daarom 
een antwoord per mail bezorgd heeft. De voorzitter licht het antwoord van schepen Jurgen Dehaemers in 
grote lijnen toe: de gemeente speelt zo veel als mogelijk in op de subsidiemogelijkheden, met die 
kanttekening wel dat bepaalde subsidies niet combineerbaar zijn en daarom ook niet aangevraagd worden. 
Het bestuur doet vele inspanningen voor veilig, vlot en duurzaam verkeer. Wat fietsmobiliteit betreft, wordt 
er voorzien in veiligere fietspaden, fietssnelwegen, fietstunnels bvb.  Raadslid Jean-Pierre De Groodt zegt dat 
hij de mail van de schepen las en dat hij wil wijzen op zaken die niet correct zijn, zoals de heraanleg van 
Ruddervoordestraat (dit is een gewestweg). Verder heeft het raadslid het over de fietsostrade en hij verwijst 
naar de aanpak die er vanuit de provincie moet komen. Verder doet het raadslid een aantal suggesties naar 
lichtere ingrepen zoals het aanbrengen van kleurige fietsmarkeringen die zijn inziens kunnen bijdragen tot 
het voorkomen van ongevallen. 
 
 
11. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
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De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
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. 
 

GOEDGEKEURD 
Sabine Vermeire  
Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 
Voorzitter 

 


