Zitting van 03 juli 2017
[AG1]

Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Callens T., Verhelle K .en Lepla M.,
Schepenen;
Mevr. en de heren Vandewaetere C., Buyck V., Deceuninck G., Vandekerckhove V.,
Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Devroe M., Dejaeghere V., Vanantwerpen
A., Eeckhout K., Godderis F., Devisch L., Vereenooghe I. en Chiers M.-Cl., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 29 mei 2017
Het verslag van de zitting van 29 mei 2017 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Aktename jaarrekening van het OCMW dienstjaar 2016
De OCMW-Raad heeft in zitting van 6 juni 2017 de jaarrekening van het OCMW
dienstjaar 2016 goedgekeurd.
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening van het OCMW
dienstjaar 2016 als volgt is:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere
lokale overheden
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat
vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
(IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)
Notulen Gemeenteraad

Jaarrekening

Eindbudget

195 824,63
1 578
887,03
1 774
711,66

1 051,90
1 820
132,70
1 821
184,60

Initieel
budget
0,00
1 965
695,80
1 965
695,80

682 173,36

682 173,36

682 173,36

1 092
538,30
68 734,74
28 133,38
96 868,12
0,00
0,00
0,00
0,00
264 559,37
1 187
438,10
1 451
997,47
438 981,77

1 139
1 283
011,24
522,44
50 884,50 -121 172,00
25 087,00 271 172,00
75 971,50 150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 936,40 -121 172,00
1 187
999 085,22
438,10
1 239
877 913,22
374,50
425 681,13

839 814,89
1

B. Bestemde gelden voor investeringen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

438 981,77
1 013
015,70

425 681,13

839 814,89

813 693,37

38 098,33

De raad neemt hiervan kennis.

Punt 3

Aktename budgetwijziging kerkfabriek St.Martinus Koolskamp
Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van
de budgetwijziging, wanneer deze binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen
in het goedgekeurde meerjarenplan.
Overwegende dat enkel wanneer de budgetwijziging de grenzen van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt, de gemeente zich moet
uitspreken over de goedkeuring van deze budgetwijziging.
Overwegende dat de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan niet zijn overschreden;
Overwegende dat in het budget 2017 er de exploitatietoelage wordt verhoogd met €
7.570,00, dit voor dringend herstel luidbrug klokken;
Gelet op de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek St.Martinus Koolskamp in bijlage;
BESLIST:
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek SintMartinus Koolskamp.

Punt 4

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Onderhoudswerken
aan diverse wegen dienstjaar 2017/2018.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op 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;
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudswerken aan diverse
wegen dienstjaar 2017/2018” een bestek werd opgesteld door de Technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 416.997,93 excl.
btw of € 504.567,50 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
oud van 2017, op budgetcode 0200-03/2240000/IE-1 (ACT-23) en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de
publicatie en aan de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken aan diverse
wegen dienstjaar 2017/2018”, opgesteld door de Technische dienst. De raming
bedraagt € 416.997,93 excl. btw of € 504.567,50 incl. 21% btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget oud van
2017, op budgetcode 0200-03/2240000/IE-1 (ACT-23).

Kurt Eeckhout: Is fietssuggestiestrook in Stationsstraat niet interessant om mee te
nemen met de werken?
Karlos Callens: Deel Stationsstraat betreft werken ter hoogte van Metafox.
Krist Soenens: Er is prijsvraag vertrokken voor fietssuggestiestrook.

Punt 5

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Opschikkingswerken
aan voetpaden in diverse gemeentelijke wegen te Ardooie DJ 2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opschikkingswerken aan voetpaden
in diverse gemeentelijke wegen te Ardooie DJ 2017” een bestek werd opgesteld door
de Technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.305,79 excl.
btw of € 125.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget
oud van 2017, op budgetcode 0200-03/2240000/IE-1 (ACT-23) en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht
“Opschikkingswerken aan voetpaden in diverse gemeentelijke wegen te
Ardooie DJ 2017”, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 103.305,79 excl. btw of € 125.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget oud van
2017, op budgetcode 0200-03/2240000/IE-1 (ACT-23).

Kimara Goethals: Zijn paaltjes voorzien in Ommegangstraat?
Karlos Callens: Dit was nog niet voorzien, kan nog worden voorzien. Keuze voor
heraanleg van voetpaden gebeurt na voorafgaande controle van voetpaden. Vaak
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dienen voetpaden worden heraangelegd waar nutsmaatschappijen werkzaam waren.
Ook soms uitstel als grote werken bezig zijn (bv. bouwen rusthuis in Eekhoutstraat).
Kimara Goethals: Verkeersbord in Motestraat (waar éénrichtingsverkeer is) hangt zeer
laag.
Karlos Callens: Gemeente is druk bezig met dossier voor afbraak huis Rode Kruis +
woning in Lichterveldestraat te Koolskamp. Vraag van handelaar om site te verwerven.
Ruil is mogelijk zodat weg en voetpad wordt verbreed. Er is beslist om toch door te
gaan met sloping gezien dit anders nog enkele jaren kan duren.
Veerle Dejaeghere: In tuin in gemeentelijke woning van de Lichterveldestraat is groen
doodgespoten, dit is nochtans verboden.
Veronique Buyck: Dit is niet gedaan door het gemeentebestuur.
Kimara Goethals: Opvallend dat veel voetpaden sterk schuin aflopen en zodoende
moeilijk begaanbaar zijn voor rolstoelpatiënten of mensen met buggy. Daarentegen
zijn nieuwe voetpaden in de Stationsstraat wel effen.
Karlos Callens: Bepaalde voetpaden zijn smal en is er geen mogelijkheid om te
verbreden (bv. Mgr.Roelenstraat, Kortrijksestraat).

Punt 6

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Pensioenverzekering
voor statutairen.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 38,
§ 1, 1° f (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op 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;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Pensioenverzekering voo statutairen”
een bestek met nr. 2017/06 werd opgesteld door Secretaris;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 150.000,00 incl.
btw (0% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
mededingingsprocedure met onderhandeling;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2017;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1:

Goedkeuring wordt verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de
publicatie en aan de raming voor de opdracht “Pensioenverzekering voor
statutairen”.

Art. 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
mededingingsprocedure met onderhandeling.

Art. 3:

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

Art. 4:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2017.

Kurt Eeckhout: Welke instanties worden aangeschreven?
Karlos Callens: Er zijn bepaalde voorstellen gedaan van verzekeringsinstellingen, maar
aanbesteding is openbaar.

Punt 7

Voorlopige vaststelling mobiliteitsplan
Steven Demeulenaere: Meer en meer zwaar vervoer rijdt door centra. In bepaalde
gemeenten is er oplossing, namelijk vrachtwagensluis zodat met camera’s controle
kunnen gebeuren.
Karlos Callens: Interessant voorstel. Momenteel is er al in politiezone een camera met
herkenning van nummerplaat. In centra is het echter niet volledig verboden voor zwaar
vervoer, plaatselijk verkeer is wel mogelijk zodat camera’s plaatsen niet helpt.
Steven Demeulenaere: Er wordt gewerkt met tijdzones zodat men kan vaststellen of het
al dan niet plaatselijk verkeer is.
Karlos Callens: Dit kan verder worden onderzocht.
Steven Demeulenaere: Onze fractie is geen voorstander van blauwe zone voor
woningen, wel op pleinen.
Karlos Callens: Niet alle blauwe zones zullen worden ingevoerd. Uiteindelijk beslist het
schepencollege en gemeenteraad waar blauwe zone zal worden ingevoerd. Vandaag
zijn er geen grote problemen, tenzij met grote manifestaties. Wel probleem dat
bepaalde werknemers hun wagen plaatsen in centrum.
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Steven Demeulenaere: Dit wijkt af van mobiliteitsplan, maar we zijn daar wel tevreden
mee.

Gelet op gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid,
inzonderheid de artikelen 16, 18 en 19;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;
Overwegende dat volgens artikel 16 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende
het mobiliteitsbeleid de gemeente haar mobiliteitsplan geheel of gedeeltelijk kan
herzien;
Overwegende dat de sneltoets officieel werd goedgekeurd in de regionale
mobiliteitscommissie van 9 maart 2015;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 betreffende “Goedkeuring van
het participatietraject in het kader van de herziening van het mobiliteitsplan”;
Gelet op de besprekingen binnen het GBC op 30.01.2017;
Gelet op het infomoment voor de diverse adviesraden op 13.03.2017;
Gelet op de adviezen van de diverse adviesraden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: 13 ja stemmen en 7 onthoudingen (Mevr. en de Heren Vandewaetere C.,
Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F. )

Art. 1: Het mobiliteitsplan Ardooie voorlopig vast te stellen.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
de voorgeschreven formaliteiten die tot de definitieve vaststelling moeten
leiden.
De burgemeester vraagt waarom de oppositie zich heeft onthouden.
Anja Dejonckheere: Het voorstel dat u meldt op de raad wijkt af van mobiliteitsplan.
Veerle Dejaeghere: Uit plan blijkt niet dat u rekening houdt met aangebrachte punten.
Christine Vandewaetere: Bij definitieve vaststelling kan mobiliteitsplan nog worden
aangepast.
Karlos Callens: De opmaak van dit plan is ons opgedrongen van hogerhand en er
worden veel subsidies verstrekt voor opmaak van dit plan.
Kimara Goethals: Onze fractie is geen voorstander van hetgeen op papier staat in
mobiliteitsplan. Als men plan opmaakt, veronderstellen we dat het de bedoeling is om
dit uit te voeren. Waarom maakt men anders plannen op?
Steven Demeulenaere: Vraag blijft of blauwe zone al dan niet wordt ingevoerd.
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Karlos Callens: Blauwe zone wordt niet direct ingevoerd.
Anja Dejonckheere: We onthouden ons omdat er onzekerheid is of blauwe zone al dan
niet wordt ingevoerd.

Punt 8

Goedkeuren algemeen uniform politiereglement regio politiezone
De korpschef geeft nader uitleg omtrent politiereglement.
Veerle Dejaeghere: op blz. 17 is voorzien dat lichtreclame niet te fel mag zijn. Wat met
LED-borden van de gemeente?
Claude Vandepitte: Het is zeker niet de bedoeling dat er heksenjacht zal worden
gemaakt. Er zal eerst worden gevraagd om de lichtintensiteit te verminderen.
Veerle Dejaeghere: Voor manifestaties dient toestemming worden gevraagd aan de
burgemeester. Hoelang kan dit duren?
Claude Vandepitte: Dit stond reeds in vorig politiereglement vermeld. Uit ervaring weet
ik dat dit zeer snel kan worden geregeld (bv. manifestatie aan slachthuis te Tielt)
Veerle Dejaeghere: Wat met afvalstoffen (blz. 40) die worden buiten geplaatst om
gratis mee te nemen?
Claude Vandepitte: Dit valt niet onder de bepaling.
Veerle Dejaeghere: Hoe hoog zijn geldboeten en kan geen alternatieve straf worden
gegeven bij GAS-overtreding?
Claude Vandepitte: Dit wordt volledig bepaald door GAS-ambtenaar, niet door de
politie, maar werkstraffen zijn zeker mogelijk.
Anja Dejonckheere: Hoe wordt dit kenbaar gemaakt aan burgers?
Claude Vandepitte: Iedereen wordt geacht de wet te kennen, maar het reglement
wordt ook bekend gemaakt via sociale media, website, enz..
Karlos Callens: In infoblad verschijnt soms ook bepaalde bepalingen uit reglement, bv.
proper maken openbaar domein voor eigendommen, sluikstorten, enz….
Veerle Dejaeghere: Wat als men peuken op straat gooit, wordt men dan beboet voor
sluikstorten?
Claude Vandepitte: De politie heeft geen tijd om zich hiermee bezig te houden, tenzij er
klachten zijn. Dan wordt eerst verwittiging gegeven. Zoals reeds gemeld, is het niet de
bedoeling heksenjacht te houden.

Gelet op de gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135
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Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en
119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;
Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, zoals later gewijzigd;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, zoals later gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de
oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de
wet betreffende de administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende minimumvoorwaarden
en de modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op het ontwerp van protocolakkoord goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 23 mei 2017 werd goedgekeurd en dat zal
worden ondertekend door de deelnemende gemeenten enerzijds en de Procureur des
Konings anderzijds;
Gelet op de Omzendbrief van 22 juli 2014 van de FOD Binnenlandse zaken waarbij
uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de administratieve
sancties;
Gelet op de Omzendbrief nr. Col 1/2006 van het college van Procureurs-Generaal bij
de Hoven van Beroep, herzien versie van 30 januari 2014 (erratum 2 juli 2014)
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het positief advies van de politieraad van de Politiezone Regio Tielt van 26
april 2017 met betrekking tot het ontwerp van algemene politieverordening;
Gelet op het advies van de jeugdraad van Ardooie van 24 juni 2017 dat gunstig is;
Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over
de openbare orde met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare
gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen
en in openbare gebouwen;
Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een uniform
gemeentelijke politieverordening;
Overwegende dat door een uniform reglement de rechtszekerheid voor de
rechtsonderhorige stijgt doordat het territoriaal toepassingsgebied wordt uitgebreid;
Overwegende dat de handhaving van de inbreuken op het reglement in eerste
instantie dient te gebeuren door de lokale politiezone Regio Tielt; dat door de
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uniformiteit het een werkbaar en goed hanteerbaar instrument vormt voor de
vaststellers van inbreuken in de gehele zone; dat een einde wordt gemaakt aan de
diverse en afwijkende reglementen;
Overwegende dat door de implementatie van de administratieve sancties in het
algemeen politiereglement inbreuken kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximaal € 350,00;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Tot goedkeuring van het algemene politiereglement Regio Tielt zoals in bijlage
gevoegd.
Art. 2: Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de toezichthoudende
overheid, de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de
rechtbank van eerste aanleg, en van de politierechtbank van het gebied, aan de
aangewezen ambtenaar, en aan de korpschef van de lokale politie.

Punt 8a

Bekrachtigen protocolovereenkomst tussen de Procureur des Konings
en gemeente Ardooie
Gelet op de gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en
119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 inzake administratieve sancties;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring
van het algemeen uniform politiereglement;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring
van het politiereglement op het stilstaan en parkeren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23 mei
2017 houdende goedkeuring van het protocolovereenkomst;
Overwegende dat in het algemeen uniform politiereglement er bepalingen zijn
opgenomen die enerzijds mogelijk bestraft worden met een administratieve sanctie
maar daarnaast ook nog strafbaar worden gesteld in het strafwetboek;
Overwegende dat wettelijk wordt voorzien in het afsluiten van een
protocolovereenkomst tussen het Parket en de gemeenten waarin GAS wordt
ingevoerd;
Overwegende dat het noodzakelijk en wettelijk bepaald is dat een afsprakenkader
wordt vastgelegd dat de wederzijdse rechten en plichten duidelijk omschrijft en ook
vast legt wanneer welke instantie over de vervolgingsbevoegdheid beschikt; dat
bovendien alle partijen de contactpersonen kunnen aanduiden wat de
informatiewisseling zal optimaliseren;
Overwegende dat voor deze protocolovereenkomst gebruik wordt het gemaakt van
het sjabloon ter beschikking gesteld door het Parket, dat op die manier in het gehele
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werkingsgebied van het parket in een gelijkaardige behandeling van dossiers wordt
voorzien;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art.1 De bekrachtiging van de protocolovereenkomst tussen stad Tielt en de
Procureur des Konings
Art.2 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Procureur des
Konings.

Punt 8b

Aanstelling sanctionerend ambtenaar GAS
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en
119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, zoals later gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de
oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de
wet betreffende de administratieve sancties;
Gelet op het ontwerp van protocolakkoord goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 23 mei 2017 werd goedgekeurd en
bekrachtigd in zitting van de gemeenteraad van 1 juni 2017, dat zal worden
ondertekend door de deelnemende gemeenten enerzijds en de Procureur des Konings
anderzijds;
Gelet op de Omzendbrief van 22 juli 2014 van de FOD Binnenlandse zaken waarbij
uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de administratieve
sancties;
Gelet op het brevet uitgereikt door de West-Vlaamse Politieschool aan dhr. Wouter
Mouton voor het volgen van de opleiding tot bekomen van “sanctionerend
ambtenaar”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring
van het Algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring
van de samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de sanctieprocedure bij
administratieve sancties, afgesloten met Pittem, Ruiselede, Wingene, Lichtervelde en
Ardooie;
Overwegende dat het algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt
voorziet in de implementatie van administratieve sancties; dat de administratieve
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geldboete na vaststelling door een bevoegd persoon enkel kan worden gevestigd door
een sanctionerend ambtenaar door de gemeenteraad aangeduid;
Overwegende dat binnen de politiezone Regio Tielt op heden enkel dhr. Wouter
Mouton beschikt over het vereiste attest;
Gelet op het positief advies van de Procureur des Konings dd. 8 mei 2017 tot
aanstelling als sanctionerend ambtenaar;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Dhr. Wouter Mouton, Juridisch Adviseur bij de stad Tielt wordt aangesteld als
sanctionerend ambtenaar overeenkomstig artikel 6 §3 van de Wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het KB van 21
december 2013 over de aanstelling van de sanctionerend ambtenaar.
Art. 2: Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de toezichthoudende
overheid, de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de
rechtbank van eerste aanleg, en van de politierechtbank van het gebied, aan de
sanctionerend ambtenaar, en aan de korpschef van de lokale politie.

Punt 8c

Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Ardooie inzake de
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in
het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale
regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en
119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, zoals later gewijzigd; inzonderheid artikelen 12 en 18;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de
minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het ministerieel besluit houdende de toekenning voor 2016 van een toelage
aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van het grootstedenbeleid;
Gelet op de Omzendbrief van 22 juli 2014 van de FOD Binnenlandse zaken waarbij
uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de administratieve
sancties;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juni 2017 houdende goedkeuring
van het Algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt;
Gelet op de beslissing van de gemeente Ardooie dd. 16 september 2014 houdende
aanstelling van een GAS bemiddelaar aangesteld voor het (oud) gerechtelijk
arrondissement Brugge;
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Gelet op de overeenkomst tussen de federale staat en de gemeente Ardooie in het
kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking
tot de jeugdcriminaliteit;
Overwegende dat het algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt
voorziet in de implementatie van administratieve sancties; dat tevens in een
bemiddelingsprocedure wordt voorzien die dient te worden behandeld door een
erkende bemiddelingsambtenaar;
Overwegende dat vanuit de dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke
Integratie de aanwerving door de gemeente Ardooie van een bemiddelingsambtenaar
wordt gesubsidieerd;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De bemiddelingsambtenaar aangesteld door de gemeente Ardooie wordt
gemachtigd de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties te voeren voor inbreuken tegen het algemeen uniform
politiereglement Politiezone Regio Tielt.
Art. 2: Er wordt goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst zoals in
bijlage gevoegd.
Art. 3: Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de
bemiddelingsambtenaar van de gemeente Ardooie.

Punt 8d

Algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt
Gelet op de gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en
119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;
Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, zoals later gewijzigd;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, zoals later gewijzigd;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de
oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de
wet betreffende de administratieve sancties;
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Gelet op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende minimumvoorwaarden
en de modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op het ontwerp van protocolakkoord goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 23 mei 2017 werd goedgekeurd en dat zal
worden ondertekend door de deelnemende gemeenten enerzijds en de Procureur des
Konings anderzijds;
Gelet op de Omzendbrief van 22 juli 2014 van de FOD Binnenlandse zaken waarbij
uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de administratieve
sancties;
Gelet op de Omzendbrief nr. Col 1/2006 van het college van Procureurs-Generaal bij
de Hoven van Beroep, herzien versie van 30 januari 2014 (erratum 2 juli 2014)
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het positief advies van de politieraad van de Politiezone Regio Tielt van 26
april 2017 met betrekking tot het ontwerp van algemene politieverordening;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad van Tielt dd. 27 februari 2017;
Overwegende dat de gemeenten, ten behoeve van de inwoners, moeten waken over
de openbare orde met name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare
gezondheid, de openbare overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen
en in openbare gebouwen;
Overwegende dat het politiecollege besloten heeft tot de opmaak van een uniform
gemeentelijke politieverordening;
Overwegende dat door een uniform reglement de rechtszekerheid voor de
rechtsonderhorige stijgt doordat het territoriaal toepassingsgebied wordt uitgebreid;
Overwegende dat de handhaving van de inbreuken op het reglement in eerste
instantie dient te gebeuren door de lokale politiezone Regio Tielt; dat door de
uniformiteit het een werkbaar en goed hanteerbaar instrument vormt voor de
vaststellers van inbreuken in de gehele zone; dat een einde wordt gemaakt aan de
diverse en afwijkende reglementen;
Overwegende dat door de implementatie van de administratieve sancties in het
algemeen politiereglement inbreuken kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximaal 350 euro;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art.1: Tot goedkeuring van het algemene politiereglement Regio Tielt zoals in bijlage
gevoegd.
Art. 2: Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de toezichthoudende
overheid, de Provinciegouverneur, de Procureur des Konings, de griffier van de
rechtbank van eerste aanleg, en van de politierechtbank van het gebied, aan de
aangewezen ambtenaar, en aan de korpschef van de lokale politie.
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Punt 8e

Samenwerkingsovereenkomsten inzake de sanctieprocedure bij
gemeentelijke administratieve sancties afgesloten tussen de stad Tielt
en de gemeenten die eveneens behoren tot de politiezone Regio Tielt
(Ardooie, Lichtervelde, Ruiselede, Pittem en Wingene)
Gelet op de gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en
119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de
oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering
van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de
wet betreffende de administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende minimumvoorwaarden
en de modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op het ontwerp van protocolakkoord goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 23 mei 2017 werd goedgekeurd, dat werd
bekrachtigd in de gemeenteraad van 1 juni 2017 en dat zal worden ondertekend door
de deelnemende gemeenten enerzijds en de Procureur des Konings anderzijds;
Gelet op de Omzendbrief van 22 juli 2014 van de FOD Binnenlandse zaken waarbij
uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de administratieve
sancties;
Gelet op het positief advies van de politieraad van de Politiezone Regio Tielt van 26
april 2017 met betrekking tot het ontwerp van algemene politieverordening;
Gelet op het positief advies van de jeugdraad van Tielt dd. 27 februari 2017;
Overwegende dat het algemeen uniform politiereglement politiezone Regio Tielt
voorziet in de implementatie van administratieve sancties; dat de administratieve
geldboete na vaststelling door een bevoegd persoon enkel kan worden gevestigd door
een sanctionerend ambtenaar door de gemeenteraad aangeduid;
Overwegende dat binnen de politiezone Regio Tielt op heden enkel dhr. Wouter
Mouton beschikt over het vereiste attest;
Gelet op het positief advies van de Procureur des Konings dd. 8 mei 2017 tot
aanstelling als sanctionerend ambtenaar;
Gelet op de aanstelling van dhr. Wouter Mouton in de gemeenteraad van 1 juni 2017
tot sanctionerend ambtenaar;
Overwegende de bespreking in het politiecollege van 14 april 2017
Overwegende dat door het invoeren van een uniform politiereglement in de gehele
politiezone er uiteraard ook dient handhaving te worden opgesteld in de gehele zone;
dat op heden enkel dhr. Mouton beschikt over de correcte kwalificatie om uitvoering
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te geven aan de taak van sanctionerend ambtenaar; dat in het politiecollege werd
voorgesteld dat dhr. Mouton de functie van sanctionerend ambtenaar voor de gehele
zone zou opnemen
Overwegende dat wordt voorgesteld de personeels- en administratiekosten van de
sanctionerend ambtenaar voor de deelnemende gemeenten terug te vorderen; dat
wordt voorgesteld een forfaitair bedrag van 50 euro aan te rekenen per opgestart
dossier;
Overwegende dat om die reden een overeenkomst met iedere deelnemende
gemeente wordt afgesloten;
Overwegende dat in een evaluatiemoment wordt voorzien tijdens het eerste
werkingsjaar; dat in dit moment zal geëvalueerd worden wat de concrete impact is op
de tijdsbesteding van de sanctionerend ambtenaar en of de gemeentelijke financiële
bijdrage daadwerkelijk kostendekkend is;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten die
eveneens behoren tot de Politiezone Regio Tielt
Art. 2: De samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met iedere gemeente
afzonderlijk, als volgt goed te keuren;
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE XXXX EN DE STAD
TIELT INZAKE DE SANCTIEPROCEDURE BIJ GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE
SANCTIES
Tussen de ondergetekenden,
Het stadsbestuur van Tielt, Markt 13 te 8700 Tielt; vertegenwoordigd door
mevrouw ELS DE RAMMELAERE, burgemeester en de heer Hendrik
VANDENBRUWANE, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing
van de gemeenteraad dd. 1 juni 2017 verder de stad Tielt genoemd;
Partij enerzijds,
EN
Het gemeentebestuur van Ardooie, vertegenwoordigd door , burgemeestervoorzitter Karlos Callens en Dominiek Pillaert, gemeentesecretaris; handelend in
uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad dd. 03.07.2017, verder de
gemeente Ardooie genoemd;
Partij anderzijds;
Wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1: Implementering van de Sanctieprocedure
De stad Tielt , de gemeente Ardooie en de andere gemeenten van de lokale
politiezone Regio Tielt, die voorliggende samenwerkingsovereenkomst
goedkeuren, verbinden zich er toe om samen te werken voor het inzetten van de
sanctionerend ambtenaar voor de implementatie en toepassing, op het
grondgebied van deze gemeenten, van de sanctioneringsprocedure, zoals
voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, elk volgens
hun eigen noden.
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Artikel 2: Verbintenissen van de stad Tielt
De standplaats van de sanctionerend ambtenaar wordt gesitueerd in de stad
Tielt.
De stad Tielt stelt Dhr. Wouter Mouton, juridisch adviseur bij de stad Tielt ter
beschikking van de gemeente Ardooie om de functie van sanctionerend
ambtenaar op het grondgebied van Ardooie in te vullen.
In samenwerking met de politiezone Regio Tielt, verleent de stad Tielt de
administratieve ondersteuning nodig voor het uitoefenen en ondersteunen van
de functie van sanctionerend ambtenaar.
De stad Tielt houdt toezicht op de praktische modaliteiten. Alle briefwisseling in
verband met deze overeenkomst wordt aan haar gericht. Tevens wordt door de
stad Tielt het boekhoudkundig en administratief beheer waargenomen.
Artikel 3 : Verbintenissen van de gemeente Ardooie
Bij aanvang van deze overeenkomst zal de gemeente Ardooie, voor zover nog
niet gebeurd, haar reglementen en administratieve politieverordeningen
overmaken evenals de gebeurlijke administratieve sancties op heden . Bij
toekomstige wijzigingen aan deze reglementen en verordeningen zal de
sanctionerend ambtenaar onverwijld op de hoogte worden gebracht van deze
wijzigingen.
Zo lang de overeenkomst lopende is zal geen eigen sanctionerend ambtenaar
worden aangesteld door de gemeente Ardooie.
De gemeente Ardooie duidt één contactpersoon en een plaatsvervanger aan die
instaat voor de contacten met de sanctionerend ambtenaar.
De gemeente Ardooie engageert zich, voor zover nog niet gebeurd, het
protocalakkoord met de Procureur des Konings te ondertekenen.
Wanneer in het kader van de procedure aangaande de administratieve sancties
bepaalde gesprekken, verhoren of bijeenkomsten in de gemeente Ardooie
worden georganiseerd voorziet de gemeente in een aangepast lokaal voor het
plaatsbezoek. De datum en het tijdstip van het plaatsbezoek zal minimaal 1
week op voorhand door de sanctionerend ambtenaar aan de bevoegde
contactpersoon of zijn plaatsvervanger worden overgemaakt.
Artikel 4: Onafhankelijkheid van de sanctionerend ambtenaar
De sanctionerend ambtenaar oefent zijn functie uit in volle onafhankelijkheid en
neutraliteit, volgens de methodiek en de principes eigen aan het systeem van de
gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 5: Werking
Wat de vervulling van zijn opdrachten betreft zal de sanctionerend ambtenaar
autonomie genieten bij de dagelijkse uitoefening van zijn functie. Om de
uniformiteit in de sanctioneringsprocedure te waarborgen werd een uniform
Algemeen Politiereglement Regio Tielt ontwikkeld dat aangaande de materiële
overlast bepalingen
De plaatsgebonden lokale reglementen, vatbaar met GAS, worden door de
gemeenten opgelijst en overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
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De werking van de sanctioneringsambtenaar geschiedt conform de wettelijke
bepalingen terzake en overeenkomstig de procedurele bepalingen zoals
opgenomen in het uniform Algemeen Politiereglement.
Artikel 6: Financiering van de samenwerking
De gemeente Ardooie betaalt aan de stad Tielt per ingeleid dossier € 50,00,
leidend tot de beslissing van de sanctionerend ambtenaar, zij het opleggen van
een bemiddeling, het opleggen van een sanctie of alternatieve maatregel, zij het
seponeren.
Het bedrag van € 50,00 dekt alle kosten die de stad Tielt moet maken voor de
behandeling van het dossier (hetzij portkosten, logistieke kosten en
personeelskosten)
Na verloop van het werkjaar, dat loopt van 4 juli tot 30 juni het volgende jaar,
stuurt de stad Tielt aan de gemeente Ardooie een afrekening op basis van het
aantal ingeleide dossiers en dit uiterlijk op 31 juli.
Artikel 7: Communicatie
De partijen verbinden zich er toe dat alle relevante en nuttige informatie uit te
wisselen teneinde tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen.
Artikel 8: Evaluatie
Jaarlijks wordt minstens een evaluatievergadering georganiseerd in september
om het voorbije werkingsjaar te bespreken eventuele aanpassingen, zowel naar
inhoud als naar procedure voor te bereiden.
Artikel 9: Duur van de overeenkomst
Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in na goedkeuring door beide
gemeenteraden.
Beide partijen kunnen deze samenwerkingsovereenkomst opzeggen na afloop
van elk werkingsjaar, mits een opzegtermijn van 6 maanden.
Aldus opgemaakt te Tielt op datum van 03.07.2017, in evenveel exemplaren als
er ondertekende partijen zijn met een onderscheiden belang. Elke ondertekende
partij verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.
Art. 3: Een afschrift van dit reglement wordt toegestuurd aan de deelnemende
gemeenten, aan de sanctionerend ambtenaar, aan de procureur des konings en
aan de korpschef van de lokale politie.

Punt 8f

Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor
de overtredingen betreffende verkeersborden C3 en F103 vastgesteld
met automatisch werkende toestellen.
Gelet op de gecoördineerde wetten Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135
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Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en
119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 inzake administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen
reglement op de politie van het wegeverkeer en het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met een automatisch werkende toestellen;
Gelet op de protocolovereenkomst goedgekeurd in het college van burgemeester en
schepenen dd. 23 mei 2017 en bekrachtigd in de gemeenteraad van 1 juni 2017;
Overwegende dat de wet op de administratieve sancties van 24 juni 2013 in de
mogelijkheid voorziet om ook voor overtredingen betreffende het stilstaan en
parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 (vb. autoluwe zones)
en F103 (voetgangerszones), vastgesteld met automatisch werkende toestellen (ANPRcamera’s), - overtredingen die momenteel zijn opgenomen in het koninklijke besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg en die momenteel enkel strafrechtelijk
worden afgehandeld, gemeentelijke administratieve sancties te voorzien.
Overwegende dat de bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor
een administratieve geldboete, de volgende zijn:
Overtredingen van de eerste categorie (20 vormen van fout parkeren zoals bv.het niet
rechts parkeren t.o.v. de rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet
in acht nemen, enz): boete van 55 EUR
Overtredingen van de tweede categorie (4 vormen van fout parkeren zoals bv. parkere
op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap): boete van 110 EUR
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art.1: De bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor
de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren
Art.2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Procureur des
Konings.

Punt 9

Goedkeuren toelagen aan de verenigingen
Overwegende dat ook dit jaar toelagen aan de verenigingen zullen toegekend worden;
Gelet op de adviezen van de diverse adviesraden;
Overwegende dat in vergelijking met vorig jaar er een verhoging is van 10% voor de
toelagen;
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Overwegende dat de nodige gelden zijn voorzien in het budget 2017 en indien vereist
bijkomende gelden zullen worden voorzien in eerstvolgende budgetwijziging;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen en gelet op de
ingediende aanvragen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Volgende toelagen worden toegestaan aan de vereniging ten laste van het
gemeentebudget, dienstjaar 2017:
Senioren
LBG
S-plus
OKRA Centrum
OKRA Tassche
OKRA Koolskamp
WZC-werking OKRA Centrum
WZC-werking OKRA Koolskamp
NEOS
Seniorenraad
Vl@s
Contactgroep Weduwen

€ 179,81
€ 166,30
€ 402,53
€ 133,58
€ 185,20
€ 165,00
€ 165,00
€ 503,11
€ 341,00
€ 66,28
€ 81,84

Jeugd
Jeugdraad
Extra toelage AJA’s
Chiro Tijl Ardooie
Chiro Nele Ardooie
K.L.J. Koolskamp
Chiro Edelweiss Koolskamp
Jeugd Rode Kruis
F(l)ierefluiters
KLJ Ardooie
13+ werking
Kodha

€ 341,00
€ 500,00
,00
€ 728,89
€ 1 320,22
€ 510,40
€ 883,33
€ 342,78
€ 994,46
€ 968,09
€ 312,65
€ 418,12

Cultuur
Culturele Raad
Kon. Muziekmij. St. Cecilia Ardooie
Muziekmij. St. Cecilia Koolskamp
Davidsfonds Ardooie
Davidsfonds Koolskamp
Pia Voce koor
Piuskoor
Zangkoor Jubilate de Tassche
Ar-difo
Arko dorpstheater
Kunstkring Kontrast
Theater De Schaduw
Cultuurraad IHKA
Heemkundige Kring
Notulen Gemeenteraad

€ 341,00
€ 6 600,00
€ 3 300,00
€ 277,20
€ 277,20
€ 277,20
€ 277,20
€ 277,20
€ 396,00
€ 277,20
€ 198,00
€ 1 320,00
€ 66,00
€ 330,00
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St. Maartenscomité
Dyna Donna
Landelijke gilde Koolskamp
Landelijke gilde Ardooie
K.V.L.V. Ardooie
K.V.L.V. Koolskamp
K.W.B. Ardooie
K.W.B. Koolskamp
Femma Ardooie
Femma Koolskamp
Markant
Beweging.net Ardooie
Beweging.net Koolskamp
Viva-S.V.V.
Peloeze Comité
Curieus
Culturele Centrale
V.V.B.

€ 7 865,00
€ 66,00
€ 300,91
€ 96,83
€ 310,98
€ 287,47
€ 384,53
€ 385,09
€ 579,59
€ 151,51
€ 136,24
€ 50,38
€ 53,17
€ 138,97
€ 140,77
€ 114,02
€ 139,93
€ 49,26

Sport
BC Skobiac
MVC De Roose
Wildeman - Montana
LRV St. Martinus
FC Seys - Roelens
WTC United Motors Cycl. T.
WTC Cajada
MVC Puskas
BC Ardos
Boldersclub 't Schuttershof
AC 't Rozeke
FC De Sloebers
MVC De Ronny 's
Tomabel Cycling Team
ARVO
J.C. De Vrije Sporters
Judoclub Ardooie
KVC Ardooie
BC Arkobad
Judoclub Koolskamp
De Pikkers
WTC Montana
Elastica
De Spartastappers
De Kolleschieters
MVC De Hagars
STM Sjotters
Ponyclub Ardooie
De Dulle Grieten
Willem Tell
Dansschool Starlight
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€ 72,30
€ 93,19
€ 86,23
€ 1 320,17
€ 110,65
€ 116,75
€ 73,16
€ 899,61
€ 79,27
€ 124,58
€ 135,93
€ 100,16
€ 93,19
€ 196,02
€ 130,68
€ 182,95
€ 1 674,54
€ 1 601,16
€ 1 434,91
€ 867,37
€ 87,09
€ 142,89
€ 565,65
€ 265,75
€ 87,09
€ 131,54
€ 159,49
€ 1 672,61
€ 233,38
€ 123,72
€ 1 209,43
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MVC Puskas Biting
SD Quality
KWB Sport
FC Cera
Sprinkhaantje
De Kleine Kaarters
OKRA Sport
De Roosebieders
De Fiestaboys
De Lustige Zangers
Kon. Verenigde Liefhebbers
d' Ardoy Dogs
S-Plus Sport
De Snoek
Geocachevrienden
Racing team Skudn & Bevn
Feest & Sportcomité
De Knokspurters
Petit Menin
Jong & Moedig
Veldritcomité Ardooie vzw
Sportraad
Varia
Vriendenkring gemeenteschool Ardooie
Amar Ardooie
Bond gemeentepersoneel
Comite verkeerswedstrijd
Brandweer Ardooie
St Elooisgilde Ardooie
St Elooisgilde Koolskamp
Tuinhier Koolskamp
Bond Ardooise Persmedewerkers
UNIZO
De Vrienden van Lourdes
Algemeen Boerensyndicaat
Skumforel’n
Bebloemings- en groencomite
Burgerlijke oorlogsinvaliden
Werkgroep ontwikkelingssamenwerking
11.11.11 comité
Actie 11.11.11. NCOS
Huroki
Rode Kruis afdeling Ardooie
Kontaktgroep Help ons helpen Ardooie
Kontaktgroep Help ons helpen Koolskamp
N.S.B. afdeling Ardooie
Feestcomité St. Antonius
Tasschecomité
Het Watervalletje
Bonvivants
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€ 455,99
€ 196,02
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 33,00
€ 11 000,00
€ 231,00
€ 231,00
€ 137,50
€ 11 000,00
€ 341,00
€ 396
€ 341
€ 682
€ 545
€ 66
€ 83
€ 83
€ 83
€ 165
€ 363
€ 79
€ 99
€ 66
€ 880
€ 33
€ 2 475
€ 550
€ 275
€ 275
€ 785
€ 231
€ 231
€ 380
€ 66
€ 66
€ 66
€ 44
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Wezecomité
Gezinsbond Ardooie
Gezinsbond Koolskamp
Pasar
Samana Ardooie
Dynamica
zieken
Kringwinkel
zieken
Helihulp Brugge
Belgische MS Liga
Mivalti
Bond erebrandweerlieden
Anti-rook kern IHK
Totaal

Punt 10

€ 66
€ 367
€ 198
€ 220
€ 287
€ 550
€ 1 375
€ 1 375
€ 275
€ 1 089
€ 1 432
€ 550
€ 90.492,41

Goedkeuren kostendelende vereniging GIS-werking MidWest
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de
Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen
uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV
Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel. Tot op heden was het zo dat voor het aanwerven en
tewerkstellen van intergemeentelijk personeel een aanvullende overeenkomst aan de
ILV Associatie Midwest werd goedgekeurd door de respectievelijke deelnemende
besturen.
Door een wijziging in de BTW-wetgeving, wordt het delen van personeel met een
tewerkstelling via de ILV Associatie Midwest alsook via een intergemeentelijke
vereniging, in casu WVI, BTW-plichtig.
Conform de BTW-wetgeving wordt voor het delen van intergemeentelijk personeel een
kostendelende vereniging opgericht waardoor geen BTW dient te worden verrekend.
De ‘kostendelende vereniging GIS-werking’ beoogt de tewerkstelling via WVI, van een
GIS-coördinator voor de regio Midden-West-Vlaanderen. Wouter Verhelst wordt
reeds, met de ‘aanvullende overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie Midwest –
Aanstellen intergemeentelijke GIS-coördinator’ via WVI tewerkgesteld in de besturen
Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wingene en Wielsbeke. Deze aanvullende
overeenkomst komt te vervallen en wordt ondervangen door de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging GIS-werking’.
Conform de afspraken gemaakt op het Midwestoverleg van 29 november 2016 wordt
de intergemeentelijke GIS-coördinator gedurende 1 dag per week voor de regio
tewerkgesteld. De loonkost voor deze regionale tewerkstelling gedurende 1 dag per
week, wordt evenredig verdeeld onder de 16 besturen.
In bijlage is de samenwerkingsovereenkomst gevoegd.
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BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De raad keurt de kostendelende vereniging GIS-werking goed.
Art. 2: De ‘aanvullende overeenkomst Interlokale Vereniging Associatie Midwest –
Aanstellen intergemeentelijke GIS-coördinator’ wordt stopgezet en vervangen
door de ‘kostendelende vereniging GIS-werking’.
Art. 3: Een afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale
Vereniging Associatie Midwest (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare).

Punt 11

Goedkeuren kostendelende vereniging intergemeentelijk
informatiebeheer - werking MidWest
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de
Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen
uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV
Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel. Tot op heden was het zo dat voor het aanwerven en
tewerkstellen van intergemeentelijk personeel een aanvullende overeenkomst aan de
ILV Associatie Midwest werd goedgekeurd door de respectievelijke deelnemende
besturen.
Door een wijziging in de BTW-wetgeving, wordt het delen van personeel met een
tewerkstelling via de ILV Associatie Midwest alsook via een intergemeentelijke
vereniging, in casu WVI, BTW-plichtig.
Conform de BTW-wetgeving wordt voor het delen van intergemeentelijk personeel een
kostendelende vereniging opgericht waardoor geen BTW dient te worden verrekend.
De ‘kostendelende vereniging informatiebeheer’ beoogt de tewerkstelling via WVI, van
een pool van medewerkers voor regio Westhoek en de regio Midden-WestVlaanderen. In deze pool wordt o.a. een ICT-medewerker, een ICT-coördinator en een
medewerker informatieveiligheid tewerkgesteld. Voor regio Midwest gaat het
concreet om de tewerkstelling van een ICT-medewerker voor de besturen Lichtervelde,
Moorslede, Oostrozebeke en Wielsbeke. De ICT-coördinator wordt tewerkgesteld in
Tielt, Ruiselede, Hooglede, Oostrozebeke en 1 dag voor de volledige regio Midwest.
Conform de afspraken gemaakt op het Midwestoverleg van 29 november 2016 wordt
de loonkost voor de regionale tewerkstelling gedurende 1 dag per week, evenredig
verdeeld onder de 16 besturen.
In bijlage is de samenwerkingsovereenkomst gevoegd.
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De raad keurt de kostendelende vereniging informatiebeheer goed.
Art. 2: Een afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale
Vereniging Associatie Midwest (Spanjestraat 141, 8800 Roeselare).
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Christine Vandewaetere: We zijn voorstander van MidWest, maar gelezen in krant dat
drie gemeenten wensen samen te gaan. Heeft Ardooie de trein niet gemist?
Karlos Callens: Initiatief van de drie gemeenten is niet positief voor werking binnen
MidWest. Provincie heeft sterk aangedrongen op samenwerking omwille van
schaalvoordelen. Keuze voor samenwerking heeft vaak te maken met politieke kleur.
Christine Vandewaetere: Het is normaal dat gelijkgezinden wensen samen te werken.
Filip Godderis: Er is ook financiële steun voor vrijwillige fusies, € 500,00/inwoner.
Daarom maken bepaalde gemeenten nu reeds een keuze.
Karlos Callens: De huidige minister is sterk voorstander, vraag wie na volgende
verkiezingen minister zal zijn, het kan andere minister met andere visie zijn.

Punt 12

Goedkeuren jaarverslag interlokale vereniging MidWest
Onder impuls van het Midwestoverleg en andere regionale partners, is de
samenwerking in de regio Midden-West-Vlaanderen sinds de oprichting van de
Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest (2012), sterk toegenomen. De besturen
uit de regio Midden-West-Vlaanderen zijn samen met WVI partners in deze ILV
Associatie Midwest.
Deze regionale samenwerking heeft als doelstelling de deelnemende besturen
structureel te ondersteunen, onder andere door het ter beschikking stellen van
intergemeentelijk personeel, delen van expertise, voeren van regionale projecten en
gezamenlijke aankopen.
Bevoegdheid en juridische grond
-

het gemeentedecreet

-

het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
latere wijzigingen

-

de toetreding tot de Interlokale Vereniging Associatie Midwest, goedgekeurd in
de gemeenteraad dd.27.04.2017;

-

artikel 17 van de statuten van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dat
bepaalt dat het jaarverslag en de jaarrekening na afloop van het betreffende
jaar ter goedkeuring wordt overgemaakt aan de raden van de deelnemende
lokale besturen en de raad van bestuur van WVI.

Feiten, context, argumentatie
-

Conform de statuten en wettelijke bepalingen wordt jaarlijks een verslag van
de werking van de interlokale vereniging opgemaakt. Dit verslag geeft een
overzicht van de intergemeentelijke samenwerking, de doelstellingen en
realisaties, de tijdsinzet en financiering alsook een overzicht van deelnemende
partners per project in het Midwestoverleg.
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Het verslag dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
bestuursorganen van de partners van de interlokale vereniging.
-

Het werkingsverslag werd goedgekeurd door het Beheerscomité van de
Interlokale Vereniging Associatie Midwest in zitting van 30 mei 2017.

BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Er wordt goedkeuring verleend aan het werkingsverslag van de Interlokale
Vereniging Associatie Midwest voor 2016, gevoegd in bijlage bij deze beslissing
om ermee één geheel te vormen.
Art. 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Associatie
Midwest.
Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bevoegde instanties van de
Vlaamse overheid.

Punt 13

Goedkeuren lestijdenpakker gemeentelijke basisschool De Zonnebloem
Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, gewijzigd door het decreet van 14
februari 2003;
Gelet op de OZB BaO/98/5, onder meer betreffende de aanwending van het
werkingsbudget voor beleidsondersteuning;
Gelet op het voorgelegde lestijdenpakket voor 2017-2018 van de gemeentelijke
basisschool De Zonnebloem;
Overwegende dat dit punt eveneens is behandeld in de schoolraad en ABOC;
Overwegende dat het lestijdenpakket voor het schooljaar 2017-2018 als volgt is:
kleuteronderwijs 135 lestijden + 7 lestijden SES - lager onderwijs 256 lestijden + 13
lestijden SES;
Beslist: éénparig
Het lestijdenpakket over het schooljaar 2017-2018 in het gemeentelijk basisonderwijs
is als volgt:
➢ kleuteronderwijs 135 lestijden +76 lestijden SES
➢ lager onderwijs 256 lestijden + 13 lestijden SES
Het lestijdenpakket over het schooljaar 2017-2018 wordt goedgekeurd.
Afschrift van onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan het schoolhoofd
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Punt 14

Bekrachtiging beslissing van college van burgemeester en schepenen
van 19.06.2017 houdende keuze van ondersteuningsnetwerk voor de
gemeentelijke basisschool
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 19 juni 2017 houdende keuze van
ondersteuningsnetwerk voor de gemeentelijke basisschool:
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel
172quinquies;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010
houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikel 314/6;
Gelet op het advies van de schoolraad van;
Gelet op de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 16 juni 2017;
Overwegende dat een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs
moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “Mdecreet” verder te begeleiden,
Overwegende dat in dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon en
buitengewoon onderwijs hun expertise samen brengen om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen,
Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het
basis- en secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering
ontvangt onder de vorm van begeleidende eenheden, lestijden, lesuren en uren
paramedici op basis van de aangesloten scholen gewoon onderwijs,
Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30 juni
2017 aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten moesten meedelen en bij welk
ondersteuningsnetwerk ze aansluiten voor het schooljaar 2017-2018,
Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de
decreetgever moest worden genomen voor de leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en hun leraars,
Overwegende dat het schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk,
geen ondersteuning ontvangt,
Overwegende dat binnen de schoolgemeenschap G-8 afspraken zijn gemaakt om aan
te sluiten bij de Zon, Ingelmunster;
Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen om die redenen op 19
juni 2017 bij hoogdringendheid beslist heeft om toe te treden tot De Zon in
Ingelmunster,
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van Burgemeester
en Schepenen om aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk.
Art. 2: Het schoolbestuur sluit met de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem aan
bij De Zon Ingelmunster.
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Punt 15

Goedkeuren neutraliteitsverklaring van de gemeentelijke basisschool
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62;
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de
beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid
binnen het gemeentelijk net;
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016
de beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering
van VVSG vzw heeft zich hierbij aangesloten;
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het
gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale
onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit besluit,
evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft.
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit
betekent in een school, een academie of een centrum van het stedelijk en
gemeentelijk onderwijs;
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of
agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De
beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele
stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden;
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat
om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen
onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art 1 : De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals
opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering
van dit besluit.
Art. 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.

Veerle Dejaeghere: Is er mogelijkheid om halal te eten op gemeenteschool?
Karlos Callens: Die vraag is nog niet gekomen.
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Bijkomend punt: ongeval kruispunt Izegemsestraat-Kachtemsestraat
Kurt Eeckhout geeft uitleg betreffende bijkomend punt.
Er zijn reeds verschillende ongevallen gebeurd op het kruispunt IzegemestraatKachtemssetraat. Het kruispunt is zeer gevaarlijk, er is weinig zichtbaarheid. Bord
70km/uur staat nog steeds bij inrijden van Ardooie zodat meeste chauffeurs versnellen.
Als men vanuit Ardooie komt, kan men zebrapad na bocht niet opmerken zodat het
gevaarlijk is dit zebrapad te gebruiken. Aan bakkerij staat men geparkeerd tot tegen
kruispunt. Daarom een smeekbede om actie te ondernemen voor verkeersveiligheid
aan dit kruispunt.
Veerle Dejaeghere: Bocht aan de sterre is ook gevaarlijk.
Mario Devroe: Dit is niet gevaarlijker dan vroeger, er wordt zelfs minder snel gereden.
Karlos Callens: Iedereen weet dat dit een speciaal kruispunt is. Volgens statistieken zijn
er daar niet veel ongevallen. Het recent ongeval met vrachtwagen was doordat hij het
stopteken volledig heeft genegeerd. Dit was niet te wijten aan inrichting van kruispunt.
Er zal nader in detail worden bekeken wat kan worden gedaan.
Veronique Buyck: Zijn er suggesties van uw kant?
Kurt Eeckhout: Kegel op vluchtheuvel terugplaatsen, waarschuwingsborden vanuit
Ardooie die melden dat er gevaarlijk kruispunt is + melding aanwezigheid zebrapad,
snelheidscontrole opvoeren.

Anja Dejonckheere: Kan er geen beplanting worden gezet rond vroeger tennisterrein?
Karlos Callens: Er is gepland om dit te planten.

Kimara Goethals: Weinig communicatie rond opening containerpark. Zo werd
wielerwedstrijd Binckbank veel beter gecommuniceerd.
Karlos Callens: Discussies kunnen steeds worden gevoerd. Stond wel op website
vermeld.

Steven Demeulenaere: In infokrant stond artikel omtrent Be-alert waar de gemeente
niet bij aansluit.
Veronique Buyck: Er is beslist toch in te schrijven op Be-alert.

Christine Vandewaetere: kunnen chiromeisjes nieuwe sleutels hebben van oud KAJlokaal.
Karlos Callens: Dit dient gevraagd aan technische dienst.
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Kurt Eeckhout: Nieuwe inwoners zijn ontvangen. Waarom worden gemeenteraadsleden
niet uitgenodigd?
Karlos Callens: Dit is vroeger gebeurd, maar zeer weinigen kwamen af.
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