Zitting van 30 oktober 2017
Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K .en Lepla M.,
Schepenen;
Mevr. en de heren Vandewaetere C., Callens T., 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 04 september 2017
Het verslag van de zitting van 04 september 2017 wordt éénparig goedgekeurd

Punt 2

Aktename ontslag OCMW-Raadslid
Gelet op artikel 18 van het OCMW-decreet;
Gelet op het ontslag als raadslid door mevrouw Elke Steen per brief van 3 oktober
2017 gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat hiervan akte genomen moet worden door de gemeenteraad,
vooraleer de opvolger van mevrouw Elke Steen als nieuw raadslid van het OCMW kan
worden aangesteld;
NEEMT AKTE
Van het ontslag als OCMW-raadslid van mevrouw Elke Steen.

Punt 3

Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling OCMW-Raadslid
Gelet op artikel 16, §4 van het OCMW-decreet;
Overwegende dat mevrouw Elke Steen, OCMW-raadslid, haar ontslag, schriftelijk, aan
de raad kenbaar heeft gemaakt;
Overwegende dat de raad, op heden, akte genomen heeft van dit ontslag;
Overwegende dat aldus een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant
gekomen mandaat op te nemen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2013 betreffende de
verkiezing van de leden van de OCMW-raad en de kandidaat-opvolgers;
Overwegende dat uit voormeld besluit blijkt dat de heer Jente Olivier, wonende te
Ardooie, Boncquetstraat 9, 8850 Ardooie, ° 02.11.1990, verkozen werd tot kandidaatopvolger van mevrouw Elke Steen;
Overwegende dat door schrijven dd. 23.10.2017 Jente Olivier heeft laten weten dat hij
verzaakt aan het mandaat van OCMW-Raadslid;
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Overwegende dat mevrouw Hilde Stevens, wonende te Ardooie, Motestraat 16, 8850
Ardooie, °14.11.1962, verkozen werd als 2de kandidaat-opvolger van mevrouw Elke
Steen;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig
gevolg;
Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren
werden ingediend in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot
de verkozen opvolger;
NEEMT AKTE
Van het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Hilde Stevens en gelast de
heer Voorzitter tot afname van de eed.
Hilde Stevens dient de eed af te leggen in de handen van Karlos Callens, voorzitter van
de gemeenteraad, in aanwezigheid van de gemeentesecretaris.

Punt 4

Definitieve vaststelling mobiliteitsplan van de gemeente Ardooie
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;
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 voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan in de gemeenteraad van 3
juli 2017;
Gelet op de bevraging bij diverse adviesraden;
Gelet op de besprekingen binnen de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC);
Gelet op het gunstig advies van de regionale mobiliteitscommissie (RMC) in zitting van
11.09.2017;
Gelet op de adviezen van de diverse adviesraden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Het ontwerp van het mobiliteitsplan van de gemeente Ardooie wordt definitief
vastgesteld.
Art. 2: Het vaststellingsbesluit zal bij uittreksel worden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. Het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan treedt in werking veertien
dagen na de bekendmaking ervan.
Art. 3: Er zal een subsidieaanvraag worden ingediend bij de Vlaamse overheid, via het
Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Beleid Koning Albert IINotulen Gemeenteraad
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laan 20, bus 2, 1000 Brussel, voor het bekomen van de gewestbijdrage tot
tussenkomst in de studiekosten die gepaard gingen met de herziening en de
bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Art. 4: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst mobiliteit, aan de
dienst communicatie, aan de financiële dienst en aan het opdrachthoudende
studiebureau, WVI, dienstverlenende vereniging, Baron Ruzettelaan 35, 8310
Brugge.

Margo Swerts (personeelslid WVI) die het mobiliteitsplan heeft opgemaakt geeft uitleg
aan de hand van powerpointpresentatie.
Kimara Goethals: Er worden 7-tal knelpunten aangegeven doch slechts 5-tal
behandeld.
Margo Swerts: Knelpunt N37 is ook vermeld, maar de actie dient te komen van
Vlaamse overheid (AWV). Ook openbaar vervoer komt aan bod, maar daar kan de
gemeente ook enkel zijn visie geven, geen actie ondernemen.
Kimara Goethals: Waarom pas aanpak van de Beverensestraat wanneer verkaveling
wordt gerealiseerd. Het kruispunt Sprietstraat/Beverensestraat is gevaarlijk kruispunt,
waarom wordt niet gestart op korte termijn?
Karlos Callens: Bedoeling om dit samen te doen als verkaveling en wegenis volledig
gekend is. De recente herstelling waren slechts slammagewerken.
Kurt Eeckhout: Is er gedacht aan alternatieven om de N37 te dwarsen voor
schoolgaande jeugd van IHK, bv. fietstunnel?
Margo Swerts: Waarschijnlijk geen tunnel, dit wordt verder bekeken door AWV.
Veerle Dejaeghere: Kan er geen fietsstraat komen ter hoogte van IHK in Wezestraat?
Margo Swerts: Dit kan, maar dan moet dit in overleg met de school IHK. Grote
probleem is parkeren van leerkrachten hetgeen tamelijk chaotisch is. Bedoeling om te
zien wat mogelijk is in samenwerking met IHK.
Kimara Goethals: Sprietstraat is ook aangegeven voor zwaar vervoer?
Margo Swerts: Dit is enkel voor de twee bedrijven bij Sprietstraat.
Christine Vandewaetere: Kan er niet worden gezien voor soort bypass langs centrum
van Koolskamp voor verkeer naar bedrijven?
Margo Swerts: Dan dient alternatieve route worden gezocht voor de bedrijven.
Karlos Callens: Dit is vroeger nog aangehaald, maar geschrapt omdat dit financieel niet
haalbaar is.
Kimara Goethals: Er is veel tijd over gegaan voor opmaak van dit mobiliteitsplan. Het
vorige dateert al van 2002 en pas in 2015 gestart met nieuw plan terwijl er veel zaken
zijn gewijzigd in die periode. Best regelmatig evalueren en meer concretiseren, hoe
gaat dit plan worden omgezet in de praktijk?
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Karlos Callens: Diverse acties zijn al uitgevoerd, acties van vorig plan waren allemaal
uitgevoerd. Als er wegeniswerken zijn, wordt gekeken of delen van mobiliteitsplan
kunnen worden uitgevoerd. Ook bij budgetbespreking wordt dit bekeken.
Filip Godderis: Veel zaken bij AWV lopen mank, bv. plaatsing bord “30 km” blijft duren.
Kan de gemeente dit niet bespreken met AVW?
Karlos Callens: De gemeente heeft regelmatig besprekingen met AWV, maar gemeente
heeft geen bevoegdheid over gewestwegen.
Kimara Goethals: Dit plan dient best jaarlijks worden herbekeken en herzien. Een
jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad is interessant.
Karlos Callens: Bij herziening wordt dit zeker voorgelegd aan de gemeenteraad.
Rapportage aan de gemeenteraad zijn we van plan.
Algemene vraag om mobiliteitsplan en powerpoint via mail te bezorgen aan alle
raadsleden.
Karlos Callens: Ter info kan ik meedelen dat ik in samenspraak met politie heb gezien of
trajectcontrole mogelijk is van Lichtervelde tot in Pittem op N35.
Filip Godderis: Trajectcontrole is reeds door ons voorgesteld in de gemeenteraad, maar
dan werd daar niet op ingegaan.

Punt 5

Goedkeuren meerjarenplanaanpassing BP2014_2019-9 en de
budgetwijziging BP2017-9_4 van de gemeente
Gelet op het Gemeentedecreet, onder meer artikelen 146 tot en met 151;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2017 en het meerjarenplan 2014-2019 door
de gemeenteraad van 19.12.2016;
Overwegende dat een budgetwijziging 2017 vereist is en bijgevolg ook een aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019 noodzakelijk is;
Gelet op het advies van het managementteam;
Gelet op de voorgelegde documenten voor het budgetwijziging 2017 en wijziging
meerjarenplan 2014-2019 in bijlage:
Gehoord de toelichting door de burgemeester;
BESLIST: 14 ja-stemmen en 6 onthoudingen (Vandewaetere C., Demeulenaere S., Goethals K.,
Dejaeghere V., Eeckhout K. en Godderis F)

Art. 1: De budgetwijziging 2017/1 BP2017-9_4 vastgesteld overeenkomstig de
documenten in bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 2: De aanpassing van het meerjarenplan BW 2017/1 BP2014-2019-9
overeenkomstig de documenten in bijlage wordt goedgekeurd.
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Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt overeenkomstig de bepalingen
van het Gemeentedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni
2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Punt 6

Aktename budget 2018 kerkfabriek St. Antonius Meulebeke.
Gelet op het budget 2018 voor de kerkfabriek St. Antonius Meulebeke in bijlage;
Gelet op artikel 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek St. Antonius Meulebeke 2018 past
binnen het meerjarenplan en dat de totale gemeentelijke bijdrage € 35.557,81
bedraagt (bijdrage voor Ardooie is € 8.889,45);
Gelet op de kennisname door de gemeenteraad van Meulebeke op datum van
11.10.2017;
Neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek St.Antonius van Padua te
Meulebeke zoals vastgelegd in bijlage.

Punt 7

Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2018 hulpverleningszone MidWest
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de
artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald
artikel 68 § 1 dat bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de
uitgaven van elke gemeentebegroting;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald
artikel 68 § 2 dat bepaalt ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks
vastgelegd door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van
het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. …’
Overwegende dat de gemeente Ardooie conform het Koninklijk Besluit van 2 februari
2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt
ingedeeld in hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder Zone Midwest genoemd);
Overwegende dat Zone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een
akkoord bereikte m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke
gemeente aan de Zone Midwest; na diverse infosessies aan schepenen, raadsleden,
financieel beheerders en secretarissen werd de financiële verdeelsleutel herbevestigd
tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014;
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Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de
zoneraad in zitting van 24 oktober 2017 m.b.t. de opmaak van het budget voor 2018;
dat de gemeentelijke dotatie aan de zone in 2018 gelijk gehouden wordt t.o.v. de dotatie
in 2017 waarbij evenwel 2% indexering wordt bijgerekend zoals voorzien in de
meerjarenbegroting voor de zone;
Overwegende dat de financiële verdeelsleutel en de bijhorende dotatie 2018 in
onderstaande tabel per gemeente wordt weergegeven:
Gemeente

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

Financiële
Dotatie 2018 (in
verdeelsleutel euro)
(% weergave)
3,95
€ 296.127,86
2,81
€ 196.157,58
4,27
€ 316.956,87
4,27
€ 312.495,16
11,47
€ 805.171,42
3,30
€ 260.263,72
4,41
€ 309.879,70
4,04
€ 292.610,88
2,73
€ 191.085,63
3,10
€ 217.699,33
34,25
€ 3.036.510,42
2,07
€ 144.127,78
4,45
€ 328.528,43
9,25
€ 646.904,81
5,63
€ 402.627,83

Overwegende dat conform de gemaakte afspraken op deze dotatie een verrekening
wordt toegepast voor de inbreng van materieel; dat deze verrekening geldt voor 10 jaar
vanaf start van de zone op 6 januari 2015 en dat de dotatie van elke gemeente aan de
zone in 2017 bijgevolg in onderstaande tabel wordt weergegeven:
Gemeente

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Notulen Gemeenteraad

Financiële
verdeelsleutel
(% weergave)
3,95
2,81
4,27
4,27
11,47
3,30
4,41
4,04
2,73
3,10

Dotatie 2018 na
verrekening
materieel (in
euro)
€ 282.657,60
€ 196.206,13
€ 317.725,05
€ 275.087,49
€ 824.693,32
€ 254.947,84
€ 303.227,53
€ 309.335,35
€ 191.179,19
€ 223.748,37
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Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

34,25
2,07
4,45
9,25
5,63

€ 3.158.650,30
€ 120.768,83
€ 318.053,57
€ 580.882,55
€ 399.984,29

Overwegende de bespreking tijdens de zoneraad en het zonecollege in zitting van 28
oktober 2015 waarbij de besturen vragende partij waren om de investeringstoelagen op
te trekken van € 1.000.000 naar € 1.725.000 zodat de investeringen volledig worden
gefinancierd met gemeentelijke investeringsdotaties en niet langer met de overdracht
van middelen vanuit de gewone dienst aangezien dit een grote impact heeft op de
autofinancieringsmarge van de besturen; de verdeling tussen exploitatie en
investeringen is dan als volgt:

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

EXPL TOELAGE
NA
VERREKENING INV TOELAGE
€ 214.519,60
€ 68.138,00
€ 147.733,13
€ 48.473,00
€ 244.067,05
€ 73.658,00
€ 201.429,49
€ 73.658,00
€ 626.836,32 € 197.857,00
€ 198.022,84
€ 56.925,00
€ 227.155,53
€ 76.072,00
€ 239.645,35
€ 69.690,00
€ 144.086,19
€ 47.093,00
€ 170.273,37
€ 53.475,00
€ 2.567.838,30 € 590.812,00
€ 85.060,83
€ 35.708,00
€ 241.291,57
€ 76.762,00
€ 421.320,55 € 159.562,00
€ 302.867,29
€ 97.117,00

Overwegende dat het om interne facturatie tussen de zone en de gemeenten te
vermijden, efficiënter is, om voor Ingelmunster en Meulebeke een bijkomende
verrekening te maken op de dotatie; dit is respectievelijk voor de ICT‐ondersteuning
vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud ICT‐netwerk) en voor het technisch
onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke dat door Meulebeke wordt
gedragen; de totale dotatie van de gemeenten aan zone Midwest in 2017 is dan als volgt:
Gemeente
Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Notulen Gemeenteraad

ExploitatieInvesteringstoelage
toelage
€ 214.519,60
€ 68.138,00
€ 147.733,13
€ 48.473,00
€ 244.067,05
€ 73.658,00
€ 164.129,49
€ 73.658,00
7

Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

€ 626.836,32
€ 198.022,84
€ 214.655,53
€ 239.645,35
€ 144.086,19
€ 170.273,37
€ 2.567.838,30
€ 85.060,83
€ 241.291,57
€ 421.320,55
€ 302.867,29

€ 197.857,00
€ 56.925,00
€ 76.072,00
€ 69.690,00
€ 47.093,00
€ 53.475,00
€ 590.812,00
€ 35.708,00
€ 76.762,00
€ 159.562,00
€ 97.117,00

BESLUIT: 20 ja-stemmen
Art 1: De gemeenteraad neemt akte van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse
bijdrage van elke gemeente aan de Zone Midwest vastlegt, die door de
zoneraad in zitting van 24 oktober 2017 voor de begroting 2018 werd
herbevestigd en die is opgenomen in onderstaande tabel:
Gemeente

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

Financiële
verdeelsleutel
(% weergave)
3,95
2,81
4,27
4,27
11,47
3,30
4,41
4,04
2,73
3,10
34,25
2,07
4,45
9,25
5,63

Art. 2: De gemeenteraad neemt akte van de dotatie aan de Zone Midwest voor 2018
na de verrekening van het materieel en die in de onderstaande tabel wordt
weergegeven:
Gemeente

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Notulen Gemeenteraad

Dotatie 2018 na
verrekening
materieel (in
euro)
€ 282.657,60
€ 196.206,13
€ 317.725,05
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Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

€ 275.087,49
€ 824.693,32
€ 254.947,84
€ 303.227,53
€ 309.335,35
€ 191.179,19
€ 223.748,37
€ 3.158.650,30
€ 120.768,83
€ 318.053,57
€ 580.882,55
€ 399.984,29

Art 3: De gemeenteraad gaat akkoord met de opsplitsing in een investerings- en
exploitatietoelage (na de verrekening van het materieel en na de specifieke
verrekening voor Meulebeke en Ingelmunster) zoals in de onderstaande tabel
wordt weergegeven:
Gemeente
Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

ExploitatieInvesteringstoelage
toelage
€ 214.519,60
€ 68.138,00
€ 147.733,13
€ 48.473,00
€ 244.067,05
€ 73.658,00
€ 164.129,49
€ 73.658,00
€ 626.836,32
€ 197.857,00
€ 198.022,84
€ 56.925,00
€ 214.655,53
€ 76.072,00
€ 239.645,35
€ 69.690,00
€ 144.086,19
€ 47.093,00
€ 170.273,37
€ 53.475,00
€ 2.567.838,30
€ 590.812,00
€ 85.060,83
€ 35.708,00
€ 241.291,57
€ 76.762,00
€ 421.320,55
€ 159.562,00
€ 302.867,29
€ 97.117,00

Art 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de
zoneraad van Zone Midwest, Kwadestraat 159 te 8800 Roeselare.
Art 5: In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet wordt binnen de 20
dagen na het nemen van dit besluit, deze beslissing ter kennis gebracht van de
provinciegouverneur.
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Punt 8

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Omgevingswerken OC
De Tassche.
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 42,
§ 1, 1° a (limiet van € 135.000,00 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, inzonderheid artikel 90
1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
5 december 2016 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Omgevingswerken OC De Tassche” aan Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg
314 te 8800 Roeselare;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2017/07 werd
opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te
8800 Roeselare;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 115.823,06 incl.
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien is in budget 2018;
BESLIST : 20 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/07 en de raming voor
de opdracht “Omgevingswerken OC De Tassche”, opgesteld door de ontwerper,
Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 115.823,06 incl. btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in budget 2018.
Notulen Gemeenteraad
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Punt 9

Principiële beslissing tot afschaffing deel voetweg nr.65 (deel
Muizeputweg.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wetten van 28
mei 1863 en 19 maart 1966, en artikel 6 van de wet van 9 augustus 1948 tot wijziging
van de wetgeving op de buurtwegen en decreet van 4 april 2014 tot wijziging van
wetgeving op buurtwegen en rooilijnen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van
ander regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurwegen;
Gelet op de aanvraag van de heer en mevrouw P.de Meulenaere en M.Maes, Rue
Sainte Irmine 7 – Rosport, Luxemburg om deel van de buurtweg nr.65 af te schaffen;
Overwegende dat dit deel van de buurtweg nr.65 (tussen de N37 en de Tombrugstraat)
al heel lang niet meer bestaat en is opgenomen in privaat terrein;
Gelet op het uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, aangevuld met een kadastraal
uittreksel;
Gehoord het College in haar verslag;
BESLIST: 19 ja-stemmen en 1 onthouding (V. Dejaeghere)
Art. 1: De procedure te starten om deel van buurtweg nr.65 (tussen N37 en
Tombrugstraat) af te schaffen volgens de plannen in bijlage.
Art. 2: De door deze beslissing vrijgekomen percelen zullen overeenkomstig art.29 van
de wet van 10 april 1841 aan de eigenaar van de aanpalende gronden.
Art. 3: Een openbaar onderzoek van dertig dagen zal worden gevoerd.
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van
deze beslissing.

Veerle Dejaeghere: Veel voetwegen worden afgeschaft, er zijn reeds in verleden fouten
gebeurd. Waarom niet zien om de voetwegen te onderhouden?
Karlos Callens: Die voetweg bestaat al heel lang niet meer en loopt over parking. De
vraag is wat er nog kan worden gedaan aan deze voetweg.
Christine Vandewaetere: Ik wens een pluim te geven voor de personeelsleden van de
groendienst, de kerkhoven in Ardooie en Koolskamp liggen er zeer netjes bij.
Kimara Goethals: Er zijn fietssuggestiestroken aangelegd in de Stationsstraat wat zeer
positief is doch er is gekozen voor de goedkoopste oplossing. Die is niet duurzaam en
kan gladheid veroorzaken. Nu reeds kan worden vastgesteld dat de verflaag niet erg
dekkend is. Als het niet duurzaam is zal die laag regelmatig dienen worden vernieuwd.
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Karlos Callens: We zullen proberen met huidig procedé. Na 2 jaar kan dit worden
geëvalueerd en ofwel wordt dezelfde methode toegepast ofwel wordt gekozen voor
duurzamere oplossing.
Kimara Goethals: Ook witte lijnen onder meer in Wezestraat zijn bijna verdwenen.
Karlos Callens: De witte lijnen worden regelmatig herschilderd.
Christine Vandewaetere: Wat is de stand van zaken i.v.m. crematorium?
Karlos Callens: Dit dossier is stopgezet.
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