
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 6 
NOVEMBER 2017 

 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Demonie, J. Leleu, Jo-
han Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, 
M. Vermeeren, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, 
T. D'Alleine, W. Pattyn: Raadsleden; 
F. Claeys: Secretaris; 
I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Debucquoy, 
M. Descheemaeker, S. Vanderhaeghen: Schepenen; 
J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad; 
M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter 

Afwezig  
Verontschuldigd J. Jonckheere: Raadslid 
  
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 9 oktober 2017 

De notulen van de gemeenteraad dd. 9 oktober 2017 worden ter goedkeuring voorge-
legd. 
 
Vraag vanuit dienst Wonen om volgende aanpassing aan te brengen in de notulen m.b.t. 
agendapunt ‘Goedkeuring gemeentelijke verordening registratie van en belasting op ver-
waarloosde woningen, gebouwen en gronden’: 

In het volledig reglement wordt de term ‘reglement’ gebruikt, uitgezonderd op 2 
plaatsen waar de term ‘verordening’ vervangen dient te worden door ‘reglement’ .  

- Titel: Goedkeuring gemeentelijke verordening registratie van en belasting op 
verwaarloosde woningen, gebouwen en gronden.  Moet aangepast worden 
naar ‘Goedkeuring gemeentelijk reglement registratie van en belasting op 
verwaarloosde woningen, gebouwen en gronden.’ 

- Documenten en voorgeschiedenis, laatste zin: Op 15 mei 2017 vond een in-
tergemeentelijk overleg plaats met de gemeente Langemark-Poelkapelle be-
treffende de opmaak van een gezamenlijke verordening gezamenlijk regle-
ment 

 
Het gaat hier over een administratieve fout: tweemaal wordt de term ‘verordening’ 
gebruikt, terwijl het een reglement is.  
Voor de opmaak van een verordening moet een meer uitgebreide procedure gevolgd 
worden (o.a. voorleggen aan het departement en Gecoro). Dit was hier niet het geval 
en ook niet nodig.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  



Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting dd. 9 oktober 2017, met inbegrip van 
de voorgestelde wijzigingen, goed met 20 ja-stemmen en 2 onthoudingen ( schepenen 
Vanderhaeghen en Vandepitte )  
 

2. AUDIO - Goedkeuring Meerjarenplan 2015-2021 en kennisname Bud-
get 2018 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Algemeen beleid en coördiinatie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Artikel 148 van het OCMW-decreet  
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 10 februari 2014 m.b.t. toetreding Audio 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 09 september 2014 m.b.t. de aanduiding van 

Luk Hoflack als vertegenwoordiger van Audio. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

De raad van beheer van de vereniging Audio heeft het voorgestelde meerjarenplan 2015-
2021 en het budget 2018 goedgekeurd in zitting van 6 oktober 2017.De premisses die 
aan de basis liggen van het meerjarenplan zijn herzien op basis van de actuele visie over 
de activiteiten, en de eraan verbonden geraamde kosten en opbrengsten. 
Gemeente Zonnebeke kreeg de beslissing inclusief het meerjarenplan 2015-2021 en het 
budget 2018 op 16.10.2017 overgemaakt via e-mail  . 
  
Conform artikel 148 van het OCMW decreet en omzendbrief BB 2013/6 wordt het meer-
jarenplan en budget voorgelegd aan de gemeenteraad van al de leden. 
De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 
ingaat op de dag nadat de stad/gemeente de beslissing van de raad van beheer ontving.  
Als binnen die termijn geen beslissing is bezorgd, wordt de gemeenteraad geacht aan het 
meerjarenplan of de aanpassingen ervan zijn goedkeuring te hebben verleend. 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 



Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslist tot goedkeuring van het meerjarenplan 2015-2021 van Au-
dio. 

 De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van Audio 
 Een eensluidend afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 

bart.depauw@audio-lokaal.be tegen uiterlijk 31 december2017. 
 

3. Gaselwest - Goedkeuring van de agendapunten, voorstel tot herstruc-
tureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met in-
kanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijziging en vaststel-
ling van het mandaat voor de algemene vergadering van Gaselwest 
dd. 18 december 2017 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger : Joachim Jonckheere / Patrick Denorme  
Bevoegd voor de intercommunale Gaselwest 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 

Wetgeving  

- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale vereniging 

GASELWEST; 

- Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18 september 

2017 (postregistratie 2017/0871) wordt opgeroepen om deel te nemen aan de al-

gemene vergadering, die op 18 december 2017 plaatsheeft in Kortrijk;  

- Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt 

werd; 

- Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 

agenda van de algemene vergadering, het voorstel tot herstructureringsoperatie 

van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gas-

elwest, de statutenwijzigingen en de vaststelling van het mandaat; 

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 

mailto:bart.depauw@audio-lokaal.be


Context en motivering 

De gemeente/stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 
gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maat-
schappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen. 

 
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 18 september 2017 opge-
roepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van Gaselwest die op 18 december 2017 plaats heeft in het Eandis-gebouw, Presi-
dent Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.  
 
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zit-
ting van 8 september 2017 werd aan de gemeente/stad overgemaakt. Er wordt 
eveneens verwezen naar het dossier dat de dienstverlenende vereniging Figga aan 
de gemeente/stad heeft overgemaakt in het kader van haar algemene vergade-
ring die zij  op 18 december e.k. organiseert.  
 
INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST – SPLITSING DOOR 
OVERNEMING 
 
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdracht-
houdende vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier 
cvba hebben te kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van 
de activa en passiva van Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van 
de activiteiten van Figga overnemen.  
 
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige 
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze 
verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energie-
markt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet 
leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriende-
lijke energieopwekking, aangehouden door Figga en de andere financieringsver-
enigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de trans-
portnetbeheerders ingekanteld worden in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de 
andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsver-
enigingen betreft.  
 
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de 
Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de 
distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest.  Samen met deze activa nemen 
de distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over. 

 
Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden 
zijn aangegaan vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen 
in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het realiseren van investeringen 
van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Gaselwest, samen met de 
zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv. 
 
Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten 
waarbij Figga partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband 
houden.  
 
 
Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke 
rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonder-
lijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen 
mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de deelne-



mers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht 
bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge 
de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.  
 
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Gas-
elwest en Zefier in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien 
van het resultaat van de deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toe-
kenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord in het split-
singsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op 
de rechten van de deelnemers op de Strategische participaties die voor rekening 
van de deelnemers gefinancierd werden.  
 
STATUTENWIJZIGINGEN 
 
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die er-
voor zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven 
en de nieuw verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden. 
 
De voornaamste statutenwijzigingen zijn : 
- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het 

beheer van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het fi-
nancieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen 
die door de voormalige financieringsvereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van 
aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen 
die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) 
en de daaraan verbonden rechten; 

- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische 
participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen;    

- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 
- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de 

creatie van aandelen Ate per gemeente/stad;   
- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer 

van Strategische participaties; 
- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake 

financiering die vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de 
machtiging door de gemeenten/steden verleend om voormelde financiële 
lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de 
gemeente/stad toekomende dividenden; 

- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 
- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene 

vergadering in het kader van beslissingen die verband houden met het distri-
butienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers nooit 
meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun 
aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de 
nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie 
van de aandelen Apt en Apg; 

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 
- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate 

overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 
- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van 

een deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische 
participaties en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepa-
lingen van de financieringsvereniging overgenomen. 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelij-
ke samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te 



hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op 

expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorge-
stelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de 
vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

Advies van de dienst 

- Uitnodiging met alle bijhorende stukken van Gaselwest -vermelde bijlagen zijn 
aanwezig in de bundel 

 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist  

ARTIKEL 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 18 
december 2017 :  

 
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigin-

gen en inkanteling van deel Figga in Gaselwest 
 
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie 

van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel 
van de activiteiten van Figga in Gaselwest. 

 
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschik-

king zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende 
vereniging Figga, de overnemende opdrachthoudende vereniging Gas-
elwest en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van 
het Wetboek van vennootschappen, met name: 

 a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het 
Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te 
splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende op-
drachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid. 

 b. de volgende bijzondere verslagen: 
  (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsings-

voorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennoot-
schappen; 



  (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen; 

  De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de 
zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voor-
melde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 
730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een ko-
pie van deze stukken verkrijgen. 

 
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 

hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij 
de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum 
van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die 
tot de splitsing besluit. 

 
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling. 
 
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel op-

genomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschorten-
de voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrok-
ken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voor-
waarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling 
opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

 a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de 
splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffe-
ning van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen 
van de dienstverlenende vereniging Figga: 

  (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te 
President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk; 

  (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 
Brussel; 

 b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 
 c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht 

ten gevolge van de splitsing; 
 d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte 

van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van 
artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met 
de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 

 e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, 
wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:  

  (i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participa-
ties in Publigas en Publi-T,  

  (ii)  het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die 
door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn 
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de ver-
werving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging 
en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun bud-
get en 

  (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding, 
  en kennisneming in dit verband van het  bijzonder verslag van de raad 

van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot 
de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 
413 van het Wetboek van vennootschappen; 

 f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de 
werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de in-



gevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform 
het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda. 

 
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers 

voor de subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en 
opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financierings-
vereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende ge-
meenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het 
realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het 
beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten. 

 
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen 

waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het ka-
der van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publi-
gas. 

 
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of trans-

acties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven 
in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 

 
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 

de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming om-
trent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan 
de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten 
g., h. en i., om: 

 a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 
1.4. afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de ver-
eniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is af-
stand te doen van deze opschortende voorwaarden; 

 b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die 
gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 
1.4., vast te stellen; 

 c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 

 d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stel-
len op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de acti-
va en passiva van de te splitsen vereniging en de  overnemende ver-
eniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastge-
legd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het split-
singsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 
2017; 

 e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen 
over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de 
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag 
over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van 
deelnemers; 

 f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in 
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en ar-
tikel 8 van de statuten hieraan aan te passen; 

 g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en 
bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereni-
ging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende 
vereniging, authentiek vast te stellen; 

 h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en al-
les te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 



 i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van 
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uit-
voering van de splitsing in de meest brede zin. 

 
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van be-
stuur opgestelde begroting 2018. 

 
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen 

van Gaselwest aan Eandis System Operator cvba.  
 

4. Statutaire benoemingen. 
 

5. Statutaire mededelingen. 
 

ARTIKEL 2 
zijn goedkeuring te hechten aan  
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereni-

ging Gaselwest van een deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waar-
bij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plich-

ten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Gaselwest, mits toekenning 
aan de Vlaamse deelnemende gemeenten van Gaselwest van  aandelen Apt 
voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Pu-

bligas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Te-
lenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig 
volgestort,  

b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische 
participaties bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende ver-

eniging Gaselwest,  
 onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen 

splitsing van Figga;  

 

ARTIKEL 3 
  de vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gas-
elwest op 18 december 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde ar-
tikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  

 
ARTIKEL 4 
 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in 

pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercommunales@eandis.be. 
 

4. FIGGA - Standpuntbepaling op de buitengewone algemene vergade-
ring van FIGGA dd. 18 december 2017 

Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 
Naam vertegenwoordiger / plaatsvervanger: Luk Hoflack / Dirk Sioen 



Bevoegd voor : de intercommunale FIGGA 
Naam behandelende ambtenaren : H. De Muyt 
 

Wetgeving en motivering  

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
- Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
- Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samen-

werkingsverband FIGGA; 
- Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 

15 september 2017 (postregistratie 2017/868) om deel te nemen aan de zitting 
van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18 december 2017;  

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering bepaalt; 

- Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6/7/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwer-
king waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt 
in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar te bepreken. 

- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd. 
 

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering bepaalt; 

- Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA de splitsing van FIGGA voorstelt, 
door afsplitsing enerzijds naar Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA; 

- Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA te dien einde een splitsingsvoor-
stel heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van Gaselwest en Zefier 
CVBA en dat de raad van bestuur van FIGGA daarnaast een bijzonder verslag over 
het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en verslag aan de gemeen-
te/stad bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergade-
ring; 

- Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt 
met betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de ge-
meente/stad per aangetekend schrijven van 15 september 2017; 

- Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur melding maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig 
zijn in het kader van de splitsing met inbegrip van een beperkte statutenwijziging; 

- Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader 
van de splitsing (meer bepaald een incorporatie van reserves) en die eveneens aan 
de algemene vergadering worden voorgelegd; 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- de gemeenteraad is op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen 
- de gemeente Zonnebeke is aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommu-

nale FIGGA cvba 
- de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 

van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 18 december 2017 om 19.00 uur te Kort-
rijk, Auditorium Gaselwest-Eandis, Kennedypark 12 per aangetekende schrijven van 
15 september 2017 - postregistratie 2017/0868  

Advies van de dienst 

- Postregistratie 2017/0868: uitnodiging met alle bijhorende stukken van FIGGA -
vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 



 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist:  
 
Artikel 1 
 
Om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn 
gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hech-
ten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone 
algemene vergadering van FIGGA van 18 december 2017, zijnde 
 
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 

 

1. Statutaire benoemingen. 

2. Statutaire mededelingen. 

 
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 
 
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de 
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van 
Figga in Gaselwest en Zefier CVBA. 
 
4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met 
kengetal Fd en uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd be-
trekking hebben ingevolge deze kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers; 
 
5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in 
het kapitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, 
Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, 
Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa; 
 
6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelne-
ming van de vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal 
maar deels met reserves, voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal 
 
7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld 
van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereni-
ging voor de Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging 
Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen en de overne-
mende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 



 
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende 

vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overne-

mende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig ar-

tikel 731 van het Wetboek van vennootschappen; 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel 
van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzon-
dere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van 
het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 
 

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben 
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken 
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum 
van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
 
9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 
 
10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen op-
schortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de ra-
den van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de 
relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende 
tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 
 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door 

overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele ver-

mogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereni-

ging Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor 

Gas en Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 

8500 Kortrijk; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ze-

fier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge 

van de splitsing; 

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig 
of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of 
het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 
 



12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbe-
treffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met in-
zonderheid machtiging aan de raad van bestuur om: 
 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agenda-

punt 9 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover be-

dongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het split-

singsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten 

aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 

vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis 

van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te 

splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennoot-

schap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revi-

sorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van be-

stuur, de nieuwe aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de 

deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te 

schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 

verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding 

zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 

wat nodig of nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissin-

gen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing 

in de meest brede zin. 

 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger van de gemeente Zonnebeke die zal deel-
nemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 18 december 2017 op 
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeente-
raad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
Artikel 3 
Om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voor-
melde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan : 
- Figga p/a Intermixt Ravensteingallerij 4 bus 2 te 1000 Brussel 

5. FIGGA - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger op 
de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18 december 
2017 



Bevoegdheid  

Delegatie - besluit gemeenteraad van heden 
Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
 
Naam vertegenwoordiger : Luk Hoflack / Dirk Sioen (plaatsvervanger) 
Bevoegd voor : de intercommunale FIGGA 
Naam behandelende ambtenaren : H. De MuytHenk De Muyt 
 

Wetgeving  

- Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 
- Gelet op het feit dat de gemeente Zonnebeke aangesloten is bij de dienstverlenen-

de vereniging FIGGA. 
- Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende 

de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-
deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergade-
ring van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aandui-
den uit de leden van de gemeenteraad; 

- Gelet op artikel 26 van de statuten van Figga: bestuurders en commissarissen voorgedragen 
door de openbare sector, evenals de experten, kunnen geen volmachtdrager zijn voor de alge-
mene vergadering; 

 
- Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buiten-

gewone algemene vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 9 december 
2016 per aangetekende schrijven van 18 oktober 2016 (postregistratie 
2016/1129);  

- Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op 
de algemene vergadering bepaalt; 

- Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- De gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van FIGGA die bijeengeroepen wordt op 18 december 2017 om 19.00 
uur te Kortrijk per aangetekende schrijven van 15 september 2017 (postregistratie 
2017/0868). 

- Vraag tot aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor deze bui-
tengewone algemene vergadering  

 

Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Stemming 

Aantal stembriefjes: 22 

Vertegenwoordiger: 1 ja-stem voor Dirk Sioen, 21 ja-stemmen voor Luk Hoflack 

Plaatsvervanger: 1 onthouding, 1 ja-stem voor Luk Hoflack, 1 ja-stem voor Koen Meers-
seman, 1 ja-stem voor Michiel Descheemaeker, 18 ja-stemmen voor Dirk Sioen 

 



Besluitvorming 

- De raad stelt navermelde personen aan om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van FIGGA op 18 december 2017 

o De heer Luk Hoflack, Dadizelestraat 128 8980 Zonnebeke, wordt aange-
duid als vertegenwoordiger 

o De heer Dirk Sioen, Ieperstraat 21 8980 Zonnebeke, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger 

- Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing 

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan Intermixt Ravensteingallerij 4 
bus 2 te 1000 Brussel. 

6. FIGGA - Kapitaalsverhoging 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Dirk Sioen 
Bevoegd voor:  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 
 

Wetgeving 

 NVT 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwer-
kingsverband FIGGA ; 

 Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaals-
verhoging van FIGGA par aangetekend schrijven van 16/10/2017; 

 Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves; 
 Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening Courant; 
 Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten 

over te gaan tot een kapitaalsverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de 
gemeente verworven financieel vaste activa; 

 Overwegende dat de kapitaalsverhoging wordt georganiseerd om de namens de ge-
meenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding 
te kunnen opvolgen; 

 Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalsverhoging de overtollige reserves 
uitgekeerd zullen worden bij wijze van tussentijds dividend; 

 Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
 

Financieel :  

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Datum visum: 18/10/17 



Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist: 
 
Artikel 1: 
 
Haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalsverhoging, incorporatie van 
reserves, aanwendig en storting van de rekening courant en de storting van de overtolli-
ge reserves bij wijze van tussentijds dividend. 
 
In te tekenen op 4.418 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 110.450,00 Euro 
 
Het nog niet volstort opgevraagd kapitaal voor een nominaal bedrag van 166.227,27 Eu-
ro te volstorten 
 
Voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 
276.677,27 Euro. 
 
Figga te verzoeken de rekening-courant te lichten en indien noodzakelijk bijkomend aan 
te wenden ter volstorting; 
 
Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 
voor een totaal bedrag van 5.097.931,67 Euro , het aandeel van de gemeente hierin be-
draagt 37.807,08 Euro. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: 
FIGGA, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2 ,1000 Brussel 
De Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden 

7. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van MIROM dd. 5 december 2017 

Bevoegdheid  

Gemeentedecreet - artikel 35 en 42 
 
Naam raadsleden  :Sophie Vangheluwe (vertegenwoordiger) / Johan Leleu (vervanger) 



Bevoegd voor de intercommunale MIROM 
Naam behandelende ambtenaren : Henk De Muyt 
 

Wetgeving  

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Omzendbrief BB 2013/5: Wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezichten wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 
4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot presentiegelden 

- Decreet van 6 juli 2001 intergemeentelijke samenwerking 

 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
- Beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 inzake het aanduiden van een verte-

genwoordiger en plaatsvervanger voor de MIROM gedurende de legislatuur 2013-2018. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Gemeentebestuur is aangesloten bij de MIROM 
- Brief met postregistratie 2017/0983 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van 

de MIROM voor de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 5 decem-
ber 2017 om 17.30 in de vergaderzaal van MIROM Roeselare, met volgende agen-
da: 

o Samenstelling van het bureau 
o De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het jaar 2018 
o Begroting van het jaar 2018 
o Benoeming bestuurders 
o Varia 

 
- De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeen-

telijke Samenwerking dd. 06/11/2017. 
- Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 en de statutenwijziging op de Buitengewone 

Algemene Vergadering van MIROM dd. 19 november 2013 moet er niet langer voor 
elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 werd Sophie 
Vangheluwe aangeduid als vertegenwoordiger en Johan Leleu als plaatsvervan-
ger. 

 

Advies van de dienst 

- Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
-   



 

Besluitvorming 

- De gemeenteraad neemt akte van de opmerkingen van de Commissie van Interge-
meentelijke samenwerking dd. 6 november 2017; 

- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken met 
betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voor-
gelegd worden op de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2017; 

- De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de MIROM: 

o Mevrouw Sophie Vangheluwe, Potegemstraat 6 8980 Zonnebeke 
als vertegenwoordiger 

o De heer Johan Leleu, Oude Moorsledestraat 10b 8980 Zonnebeke 
als plaatsvervanger  

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit; 

- Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing; 

- Uittreksel wordt te kennisgeving overgemaakt aan de MIROM, Oostnieuwkerk-
sesteenweg 121 te 8800 Roeselare. 

 

8. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 
21 december 2017 

Bevoegdheid  

 Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 Naam raadsleden: Koen Meersseman (vertegenwoordiger) / Marc Verstraete (plaats-

vervanger) 
 Bevoegd voor : de intercommunale WVI 
 Naam behandelende ambtenaren : Claeys Francis/De Muyt Henk 
 

Wetgeving  

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 Omzendbrief BB 2013/5: Wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwer-

king, in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezichten wijzigingen aan 
het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004, in het bijzonder met betrekking tot presentie-
gelden 

 Decreet van 6 juli 2001 intergemeentelijke samenwerking 
 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 
 Beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 inzake het aanduiden van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de WVI gedurende de legislatuur 2013-
2018. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Gemeentebestuur is aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale - dienstverle-
nende vereniging; 

 Brief met postregistratie 2017/0982 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de 
WVI voor de buitengewone algemene vergadering op 21 december 2017 om 18.30 in 
De Klokkenput, Bruggestraat 104A, 8480 Eernegem (Ichtgem), met volgende agen-
da: 



o Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017 
o Begroting 2018 
o Deelname WVI in DVV Westhoek 
o Deelname WVI in DVV Midwest 
o Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Ize-

gem) en Mathijs Goderis (Brugge) 
o Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanler-

berghe (Izegem) regionaal comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brug-
ge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), regionaal 
comité Oostende-Brugge 

o Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaar-
bezoldiging 

o Mededelingen 
 

 De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeente-
lijke Samenwerking dd. 6 november 2017. 

 Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 en de statutenwijziging op de Buitengewone Al-
gemene Vergadering van WVI dd. 18 december 2013 moet er niet langer voor elke 
algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger benoemd worden. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23 december 2013 werd Koen 
Meersseman aangeduid als vertegenwoordiger en Marc Verstraete als plaatsver-
vanger. 

 

Advies van de dienst 

 Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad neemt akte van de opmerkingen van de Commissie van Interge-
meentelijke samenwerking dd. 6 november 2017; 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken met 
betrekking tot deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorge-
legd worden op de algemene vergadering van 21 december 2017; 

 De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WVI: 

o De heer Koen Meersseman, Warden Oomlaan 25 te 8980 Zonnebeke, als 
vertegenwoordiger 

o De heer Marc Verstraete, Schipstraat 46 te 8980 Zonnebeke, als plaatsver-
vanger 

Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in dit besluit; 



 De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te ver-
richten aan de WVI West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 
Brugge. 

 

9. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2015 – 2023 
/ bijdrage 2018 / onroerende goederen. Goedkeuring  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Gerard Straetemans  
 

Wetgeving 

De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, met in het bijzonder artikel 68 
houdende de bepaling dat de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone wordt 
ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2014 houdende goedkeuring van de 
instap in de hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en 
van de financiële verdeelsleutel; 
 
Gelet op de bepaling in voormeld besluit dat de verdeelsleutel geëvalueerd wordt in 2015 
en dat, na onderhandelingen hierover binnen de zoneraad, een nieuwe verdeelsleutel zal 
worden opgesteld waarin een geleidelijke overgang over een periode van 10 jaar wordt 
voorzien van een actuele bijdragevoet naar een toekomstige onderhandelde bijdrage-
voet, waarbij de actuele bijdragevoet eerst gecorrigeerd wordt op het vlak van meerkos-
ten, die niet in de berekeningsbasis van de verdeelsleutel voor 2015 werden opgenomen, 
hetgeen door de overdragende gemeente buiten de verdeelsleutel aan de hulpverlenings-
zone Westhoek dient betaald te worden; 
 
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om bij de bepaling van de 
toekomstige gemeentelijke bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de am-
bulance- en anderzijds de brandweerwerking, waarbij de overgangsperiode van een ge-
corrigeerde naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet beperkt wordt tot 8 jaar; 
 
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om de kazernes eigendom 
te laten blijven van de gemeenten t.e.m. 2019; 
 
Gelet op het voorstel van de financiële werkgroep, aangeduid door de zoneraad, inzake 
de correcties op de budgetten 2015, die dienden als basis van de berekening van de ini-
tiële verdeelsleutel; 
 
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 
68; 
 
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd 
worden door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende be-
trokken gemeenteraden; 
 



Gelet op het besluit van de zoneraad van 27 oktober 2016 houdende de principiële goed-
keuring van de verdeelsleutel 2018; 
 
Overwegende dat iedere gemeenteraad de dotatie individueel dient goed te keuren, 
waarna de begroting en de verdeelsleutel 2018 ongewijzigd ter goedkeuring kunnen wor-
den voorgelegd aan de zoneraad van 8 november 2017; 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0910-64940000 voor het jaar 2018: € 245.644  
 Geschatte kostprijs: € 293.061 
 Resterend krediet na deze beslissing: : € - 47.417 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

Visumplicht: Ja 
Datum visum: 05/10/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 De dotatie  aan de hulpverleningszone verhoogt met 54.675 Euro ten opzichte van de 
bedragen vermeld in het oorspronkelijk meerjarenplan. 

 De Hulpverleningszone beschikt over een ruime reserve voor investeringen in infra-
structuur terwijl de gemeente beschikt over een nieuwe brandweerkazerne waarvoor 
zij de financiële lasten draagt zonder dat daar inkomsten tegenover staan. 

 De voorgestelde verhoging is gebaseerd op criteria waarvan de oorsprong onduidelijk 
is. 

 Het gemeentelijk aandeel van de gemeente Zonnebeke stijgt voortdurend: 
 

2015   : 2,96848 % 
2016 : 3,17829 % 
2017 : 3,38809 % 
2018 : 3,59790 % 
2019 : 3,80770 % 
2020 : 4,01750 % 
2021 : 4,22731 % 
2022 : 4,43711 % 
2023 : 4.64691 % 
 

 De Financieel Beheerder wijst er op dat er afspraken dienen gemaakt te worden over 
het toekomstig lot van de Brandweerkazerne en in het bijzonder over de recuperatie 
van de financiële kosten en uitgaven. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  



 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1: 
Bij de berekening van de verdeelsleutel gebeurt er een opsplitsing tussen enerzijds de 
ambulancewerking (forfaits bepaald op basis van de reactiesnelheid / gemeenten zonder 
eigen ambulancewerking dienen 2 euro per inwoner te betalen) en de brandweerwerking 
(criteria geïnspireerd op artikel 68 §3 van de wet betreffende de civiele veiligheid).  
 
Wat de ambulancewerking betreft, gaat dit om volgende forfaits: 

reactiesnelheid forfait 

2 minuten dag en nacht 350.000,00 

2 minuten dag en 5 minuten nacht 150.000,00 

5 minuten dag en nacht 50.000,00 

2 minuten met alleen maar vrijwilligers 175.000,00 

 
Inzake de brandweerwerking worden voor het bepalen van iedere gemeentelijke bij-

drage in de verdeelsleutel deze criteria met volgend gewicht weerhouden: 

 60% residentiële bevolking 

 10% inkohiering personenbelasting 

 10% kadastraal inkomen 

 15% tweede verblijven 

 2,5% oppervlakte 

 2,5% risico’s 

 

Artikel 2: 
De gemeenten met ambulancewerking dienen volgende forfaits te betalen: 
 

GEMEENTEN Bijdrage  ambulance 
De Panne 350.000,00 

Diksmuide 150.000,00 

Heuvelland 50.000,00 

Houthulst 50.000,00 

Ieper 50.000,00 + 100.000,00 (Jan Yperman Ziekenhuis)  

Koksijde 350.000,00 

Nieuwpoort 350.000,00 

Poperinge 100.000,00 

Veurne 350.000,00 

Wervik 175.000,00 

 
De gemeenten zonder eigen ambulancewerking dienen 2 euro per inwoner te betalen op 
basis van de cijfers van de residentiële bevolking op 01/01/2017: 
 

GEMEENTEN 
Bijdrage   

ambulance 
Alveringem 10.144 

Koekelare 17.444 

Kortemark 24.930 

Langemark-Poelkapelle 15.882 

Lo-Reninge 6.574 



Mesen 2.082 

Vleteren 7.314 

Zonnebeke 24.708 

 
Artikel 3: 
De uitdovende regeling van de brandwachtvergoeding, die in de gemeente Nieuwpoort 
wordt betaald, wordt geregeld via de hulpverleningszone maar heeft geen enkele impact 
op de berekening van de bijdragen van de overige gemeenten.  
 
De toegekende bedragen aan erkentelijkheidspremie voor de periode voorafgaand aan 
1 januari 2017 op basis van het gemeentelijk reglement vallen volledig ten laste van de 
gemeente. Wanneer het personeelslid op basis van zijn individuele keuze voor het be-
houd van de gemeentelijke erkentelijkheidspremie na 1 januari 2017 recht heeft op een 
erkentelijkheidspremie die hoger is dan de zonale premie, dan vallen ook de bedragen 
die de zonale premie overtreffen ten laste van de gemeente. 
 
De bijdragen voor de werking MUG-heli zitten niet vervat in de begroting van de hulpver-
leningszone en worden verder geregeld via de gemeenten. 
 
Artikel 4: 
De overgang inzake de brandweerwerking van de gecorrigeerde verdeelsleutel 2015 naar 
de definitieve sleutel, berekend op basis van de criteria onder artikel 1, verloopt over een 
periode van 8 jaar, waarbij ieder jaar 1/8ste wordt overbrugd.  
 
Artikel 5: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de niet-geïndexeerde forfaitaire bijdragen 
voor de ambulancewerking en de gecorrigeerde procentuele bijdrage 2015 voor de niet-
geïndexeerde brandweerwerking, die evolueert tot volgende definitieve procentuele bij-
drage in 2023: 
 

GEMEENTE
N 

FORFAITS BRANDWEERKOST OP BASIS VAN ONDERSTAANDE PERCENTAGES 

Bijdrage 
ambulan-

ce 

Brand-
wacht-
vergoe-
ding, 
jaarlijks te 
berekenen 

start% 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

eind % 
2023 

ALVERINGE
M 10.144   1,23241% 1,33790% 1,44340% 1,54889% 1,65439% 1,75988% 1,86538% 1,97087% 2,07637% 

DE PANNE 350.000   3,43229% 3,99179% 4,55128% 5,11077% 5,67026% 6,22976% 6,78925% 7,34874% 7,90824% 

DIKSMUIDE 150.000   
11,22749

% 
10,63243

% 
10,03736

% 9,44230% 8,84723% 8,25216% 7,65710% 7,06203% 6,46696% 

HEUVELLAN
D 50.000   4,71565% 4,52241% 4,32917% 4,13593% 3,94269% 3,74945% 3,55621% 3,36297% 3,16973% 

HOUTHULST 50.000   3,68304% 3,67388% 3,66472% 3,65557% 3,64641% 3,63726% 3,62810% 3,61894% 3,60979% 

IEPER 150.000   
11,34795

% 
11,60064

% 
11,85333

% 
12,10602

% 
12,35871

% 
12,61140

% 
12,86409

% 
13,11678

% 
13,36947

% 

KOEKELARE 17.444   2,31276% 2,42127% 2,52979% 2,63831% 2,74683% 2,85534% 2,96386% 3,07238% 3,18090% 

KOKSIJDE 350.000   
15,54681

% 
15,74774

% 
15,94867

% 
16,14959

% 
16,35052

% 
16,55145

% 
16,75237

% 
16,95330

% 
17,15423

% 

KORTEMAR
K 24.930   4,58671% 4,59543% 4,60414% 4,61286% 4,62158% 4,63030% 4,63902% 4,64774% 4,65646% 

LANGEMAR
K 15.882   1,82133% 1,97683% 2,13233% 2,28783% 2,44332% 2,59882% 2,75432% 2,90982% 3,06532% 

LO-
RENINGE 6.574   2,08690% 2,00754% 1,92817% 1,84881% 1,76944% 1,69007% 1,61071% 1,53134% 1,45198% 

MESEN 2.082   0,81798% 0,75605% 0,69411% 0,63217% 0,57023% 0,50829% 0,44635% 0,38441% 0,32247% 

NIEUWPOO
RT 350.000      150.000  9,22934% 9,17865% 9,12796% 9,07727% 9,02658% 8,97589% 8,92520% 8,87452% 8,82383% 

POPERINGE 100.000   
10,01557

% 9,69792% 9,38028% 9,06263% 8,74498% 8,42734% 8,10969% 7,79204% 7,47439% 

VEURNE 350.000   8,33058% 7,87281% 7,41503% 6,95726% 6,49949% 6,04171% 5,58394% 5,12617% 4,66840% 

VLETEREN 7.314   1,42004% 1,42208% 1,42411% 1,42614% 1,42817% 1,43021% 1,43224% 1,43427% 1,43631% 

WERVIK 175.000   5,22466% 5,38636% 5,54806% 5,70977% 5,87147% 6,03317% 6,19487% 6,35657% 6,51827% 

ZONNEBEKE 24.708   2,96848% 3,17829% 3,38809% 3,59790% 3,80770% 4,01750% 4,22731% 4,43711% 4,64691% 

TOTAAL 
2.184.07

8      150.000  100% 100% 100 % 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 
 



 
Artikel 6: 
 
Voor 2018 wordt een gemeentelijke bijdrage in de werking gevraagd van 8.957.690 eu-
ro. Daarnaast wordt ook een gemeentelijke bijdrage in investeringen gevraagd van 
835.000 euro, verdeeld volgens de procentuele bijdrage in de brandweerwerking voor 
2018. De gemeenteraad bevestigt dat zowel de werkings- als investeringstoelage voor de 
hulpverleningszone Westhoek in het gemeentelijke budget 2018 wordt voorzien: 
 

gemeenten 
werking am-

bulance 

vergoeding 

Nieuwpoort 

werking 

brandweer 

TOTAAL 

WERKINGS-

TOELAGE 
 

TOTAAL 

INVESTERINGS-

TOELAGE 

ALVERINGEM 10.144   102.592 112.736 
 

12.933 

DE PANNE 350.000   338.518 688.518 
 

42.675 

DIKSMUIDE 150.000   625.421 775.421 
 

78.843 

HEUVELLAND 50.000   273.948 323.948 
 

34.535 

HOUTHULST 50.000   242.131 292.131 
 

30.524 

IEPER 150.000   801.856 951.856 
 

101.085 

KOEKELARE 17.444   174.751 192.195 
 

22.030 

KOKSIJDE 350.000   1.069.686 1.419.686 
 

134.849 

KORTEMARK 24.930   305.538 330.468 
 

38.517 

LANGEMARK 15.882   151.537 167.419 
 

19.103 

LO-RENINGE 6.574   122.458 129.032 
 

15.438 

MESEN 2.082   41.872 43.954 
 

5.279 

NIEUWPOORT 350.000 150.000 601.243 1.101.243 
 

75.795 

POPERINGE 100.000   600.273 700.273 
 

75.673 

VEURNE 350.000   460.822 810.822 
 

58.093 

VLETEREN 7.314   94.462 101.776 
 

11.908 

WERVIK 175.000   378.193 553.193 
 

47.677 

ZONNEBEKE 24.708   238.311 263.019 
 

30.042 

TOTAAL 2.184.078 150.000 6.623.612 8.957.690 
 

835.000 

 

Artikel 7: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de volgende modaliteiten, die integraal 
deel uitmaken van het akkoord over de financiële  verdeelsleutel: 
 

1. De hulpverleningszone Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale effici-
entie  na. 
 

2. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2018, voor zover 
ze voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens de or-
ganisatie ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van de be-
trokken gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2018 worden gereor-
ganiseerd. Elke wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking garanderen in 
het kader van een efficiënte SAH in een netwerk van posten. 
 

3. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke 
brandweerposten gaan over naar de hulpverleningszone Westhoek. Deze worden 
op kostenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan de organi-
satie van de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid, beoor-



deeld worden door de zoneraad, samen met de impact ervan op het ambulance-
forfait van de post. 
 

4. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van de 
hulpverleningszone Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend voor 
de financiering van de exploitatie van de zone. De financiering van de investerin-
gen gebeurt telkens via een investeringstoelage van de gemeenten, verdeeld vol-
gens de procentuele bijdrage in de brandweerwerking van het bewuste boekjaar.  
 

5. De hulpverleningszone Westhoek streeft naar  het meest efficiënt personeels-
bestand. 
 

6. De hulpverleningszone Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voe-
ren in een vorm van samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om 
het kostenplaatje  van de hulpverleningszone Westhoek te drukken en zo efficiënt 
mogelijk te werken. Aan de Gouverneur wordt gevraagd dergelijke samenwerking 
te stimuleren en te coördineren. 
 

7. De hulpverleningszone Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren.  Gelet 
op de enorme financiële impact van de budgetten van de hulpverleningszone 
Westhoek op de gemeenten schaart iedere gemeente zich achter het algemeen 
principe van stringent budgetteren in de hulpverleningszone.  Dit betekent dat el-
ke kredietaanvraag jaarlijks dient grondig gemotiveerd te worden aan de zone-
raad om o.a. een aanwasbudgettering te vermijden. 
 

8. Het inschakelen van brandweerpersoneel en/of -materiaal door lokale besturen bij 
activiteiten zonder een brandweergerelateerd risico wordt vanaf 2018 doorgere-
kend aan die lokale besturen, dit overeenkomstig het retributiereglement. De be-
oordeling of een activiteit al dan niet gefactureerd dient te worden behoort toe 
aan het zonecollege. 

Artikel 8 : 
De hulpverleningszone Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van alle 
roerende goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget van de 
hulpverleningszone Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie van de poli-
tiehervorming het materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door iedere ge-
meente.  

Het rollend materieel ging over volgens volgende principes: 

- tussen de burgemeester en de hulpverleningszone Westhoek kan altijd een overeen-
komst gesloten worden die afwijkt van de principes van behoud in de post van herkomst 
van onderstaande goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe voertuigen) 

- de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van ingebruikname 
zoals blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld in de overdrachtin-
ventaris naar de hulpverleningszone Westhoek. 

Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de leningen 
niet overgedragen worden): 

- 15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal be-
stuur zijn gefinancierd 
- 10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 
- 5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur 
zijn gefinancierd 

 



Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de orga-
nen van de hulpverleningszone Westhoek in het kader van een herverdelingsplan van 
middelen. 

Artikel 9: 
Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven van 
de gemeenten t.e.m. 2019 en dat deze gedurende die periode gratis ter beschikking 
worden gesteld van de hulpverleningszone. Als eigenaar van de kazerne blijft de ge-
meente instaan voor de verzekering, het onderhoud en herstel n.a.v. slijtage van de ge-
bouwen. Enkel het energieverbruik, water, internet, telefonie en schoonmaak zijn ten 
laste van de hulpverleningszone. 

 
Artikel 10: 
Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan mevrouw Fien Van 
den Bogaert, secretaris van de hulpverleningszone Westhoek en de heer Provinciegou-
verneur. 
 

10. Goedkeuring aangepaste promotieopdracht met het oog op het slui-
ten van een publiek - private samenwerking voor de 'Revalorisatie 
dorpskern Beselare' - vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42§1.  
Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, be-
schikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangele-
genheden bepaald in artikel 2.  Artikel 2 stelt : De gemeente beogen om op het lokale 
niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van 
het gemeentelijk gebied.  Overeenkomstig artikel 41 van de grondwet zijn ze bevoegd 
voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang, voor de verwezenlijking, waarvoor ze 
alle initiatieven kunnen nemen. 
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw / patrimonium 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmidde-

len inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten, zoals gewijzigd bij wet van 16 februari 2017. 

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 
 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren. 
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoerings-

regels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juni 2017. 

 De wet van 10 januari 1824 betreffende recht van opstal. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Zonnebeke 
kochten de voorbije jaren systematisch de aansluitende woningen aan nabij het ge-



meentehuis te Beselare.  Daardoor zijn Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Wel-
zijn en Gemeente nu samen eigenaar van alle woningen tussen de Wervikstraat 2 en 
de Warden Oomlaan 5 op de café De Elfpenner, Beselareplaats 4, na. 

 Het is de intentie om op deze centrumlocatie te Beselare een beeldbepalend woonin-
breidingsproject te realiseren. 

 In zitting van het schepencollege van 29 februari 2016 werd het b.v.b.a. advocaten-
kantoor Ludo Ockier, Beneluxpark 3 te 8500 Kortrijk aangesteld voor de juridische 
begeleiding van de gemeente bij het dossier dorpskern Beselare. 

 De gemeente is eigenaar van de sites gelegen Beselareplaats 1, 2 en 3 en Wer-
vikstraat 2 te Beselare. 

 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is eigenaar van de eigendom-
men gelegen warden Oom Laan 1, 3 en 5 te Beselare. 

 De gemeente Zonnebeke wenst een publiek private samenwerking aan te gaan met 
een private partner met het oog op het realiseren van een wooninbreidingsproject op 
voormelde percelen, evenaals een hierop afgestemde omgevingsaanleg, teneinde een 
kwalitatieve vernieuwing van de dorpskern van de deelgemeente Beselare te beko-
men. 

 Het bestek dat door het advocatenkantoor werd ontwikkeld werd voorgelegd aan de 
GECORO op 31/01/2017 
De belangrijkste opmerkingen waren de volgende:  
- het gedeelte in de zone A (Warden Oomlaan) beperken in hoogte gelet op de omge-

vende vrijstaande woningen meestal bestaande uit 1 bouwlaag met een dak. 
Moeten het in deze zone ook meergezinswoningen zijn? 

- per woongelegenheid de norm optrekken tot 1,5 garage of standplaats en ook par-
king voor bezoekers voorzien (voorstel: 0,33/woongelegenheid zoals in het GRUP 
“Kraaiveldstraat). 

- gelet op het grote niveauverschil ondergrondse parking voorzien. 
- bij het totaal project de herinrichting van het marktplein er bij nemen, uit verkeers-

veiligheid eventueel de bocht aan het kruispunt Geluwestraat-marktplein herinrich-
ten. 

- de GECORO vindt dat de jury voor de beoordeling van de projecten niet genoeg uit 
deskundigen bestaat, voorstel om de 4 deskundigen uit de GECORO op te nemen in 
de jury + de voorzitter voor de beoordeling van de WinVorm-projecten. 

- de erfgoedwaarde van het oud gemeentehuis en pastorie dient behouden te worden 
in het project. 

- de GECORO vraagt om nog eens een extra inspanning te doen om de café “Den Elf-
penner” in het project op te nemen.   

Gelet op deze fundamentele vraagstelling heeft het College van burgemeester en 
schepenen  het nuttig geoordeeld om een overleg te organiseren tussen het advoca-
tenkantoor, de experten van de GECORO en een delegatie van het College van bur-
gemeester en schepenen .   
Tijdens dit overleg werd uitgebreid van gedachten gewisseld tussen de partijen en 
werd er tot een conclusie gekomen die vereist dat het bestek zoals het door het ad-
vocatenkantoor werd voorbereid dient aangepast te worden op een aantal punten die 
hieronder beknopt worden weergegeven:  

1) Parkeerplaatsen:  
Het aantal opgelegde parkeerplaatsen per woongelegenheid wordt vastgelegd op 

1,5/appartement. Deze parkeerplaatsen mogen gerealiseerd worden  op de volle-

dige site  ( aangeduid als rood omlijnd deel A op plan in bijlage) dus met of zon-

der het terrein van de Café De Elfpenner en inclusief de strook openbaar domein 

langsheen de Kloosterlaan tussen de elektriciteitscabine en de Warden Oomlaan. 

2) Niveaus Warden Oomlaan:  
Het aantal bouwlagen wordt bepaald als volgt:  
* tegen de buren in de Warden Oomlaan mag er één bouwlaag met één bouwlaag 
onder het dak gebouwd worde, zodat dit bouwvolume aansluit bij dat van de bu-



ren verder in de straat.  ( aangeduid in het blauw  op plan in bijlage)  
* Naar de hoek van de Kloosterlaan  toe kan er naar 2 bouwlagen plus één bouw-
laag onder het dak gegaan worden. ( aangeduid in het oranje op het plan in bijla-
ge)  
* de Café De Elfpenner zelf ( niet de zaal) en de woningen op de markt en in de 
Wervikstraat mogen 2bouwlagen plus2 bouwlagen onder het dak bevatten (op het 
plan in bijlage aangeduid in het groen).  
* de zone achter de Café De Elfpenner ( de zaal en de parkings) is deels voor 2 
bouwlagen plus één bouwlaag onder het dak ( aangeduid in oranje in de rood om-
lijnde zone C ) en deels voorbehouden voor koeren en hovingen en garages .  

3) Ondergrondse parkings:  

Na overleg werd beslist het aan de promotor over te laten of en hoeveel onder-
grondse parkeerplaatsen hij wenst te voorzien.  

4) Gevels GH en pastorij: 
Wat betreft de gevels die op de inventaris zijn opgenomen ( pastorij en oud ge-
meentehuis)  werd beslist om uit te gaan van drie mogelijke scenario’s:  
 Als Café De Elfpenner mee wordt opgenomen in het bouwprogramma, dan mo-

gen alle gevels worden afgebroken.  
 Als Café De Elfpenner niet wordt meegenomen, dan worden de indieners ge-

vraagd om 2 alternatieve scenario’ s in te dienen:  
A) scenario met afbraak alle gevels 
B) scenario met behoud van minstens één gevel ( hetzij pastorij, hetzij gemeen-
tehuis)  

5) Jurysamenstelling:  
Op verzoek van de GECORO wordt de jurysamenstelling aangepast als volgt:  
De jury zoals bepaald door het bestek wordt verminderd met de voorgestelde ar-
chitect maar dan aangevuld met de 4 deskundigen uit de GECORO zodat de volle-
dige jury uit  8 personen zal bestaan.  

 Het schepencollege heeft in zitting van 13 maart 2017 beslist om het bestek aan te 
passen zoals overeengekomen in het overleg tussen het advocatenkantoor Ockier, 
deskundigen van de GECORO en delegatie van het schepencollege. 

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 26 juni 2017 houdende goedkeuring van : 
- Het bestek opgemaakt voor de promotieopdracht met het oog op het sluiten van 

een publiek private samenwerking voor de ‘Revalorisatie dorpskern Beselare’. 
- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsproce-

dure met bekendmaking.  Deze opdracht zal gepubliceerd worden in het bulletin 
der aanbestedingen. 

 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0600-21400007 voor het huidige jaar: 0 euro 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

 Beleidsdomein: 1419/001/001 : Aangenaam en comfortabel wonen in Zonnebeke 
 Operationele doelstelling: 1419/001/001/003 : Woonuitbreidings- en wooninbrei-

dingsgebieden realiseren 
 Actie: 1419/001/001/003/002 : Technische studies plannen Dorpskern Beselare 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 



 Het voorwerp van de opdracht betreft een aanneming van werken bij wege van een 
promotieopdracht welke zal worden gegund overeenkomstig een vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 Om te komen tot deze publiek private samenwerking wenst de gemeente de geïnte-
resseerde inschrijvers de mogelijkheid te beiden om, op grond van hun kennis en er-
varing, een project aan te reiken dat, in functie van zijn opzet, uitwerking en respect 
voor de reeds vastgelegde ruimtelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten , een zo 
groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde voor de gemeente biedt. 

 De hierbij voorziene opdracht omvat onder meer : 
- de ontwikkeling, realisatie en commercialisering van de sites hetzij onder de vorm 
van één enkel woonproject (voorkeurscenario) hetzij onder de vorm van twee aparte 
projecten, welke zo maximaal mogelijk op elkaar afgestemd (perceel Warden Oom-
laan en perceel Beselareplaats – Wervikstraat) worden. 
- de betrachting om het perceel Beselareplaats 4 mee in de ontwikkeling te doen op-
nemen. 
- het ontwerp en de aanleg van de omgevingswerken, voorzien van een publieke 
ruimte (wandel- en fietsweg over de twee percelen) 

 Het bestek werd aangepast aan de recent gewijzigde wetgeving inzake overheidsop-
drachten. 

 De opdracht zal gegund worden overeenkomstig een vereenvoudigde onderhande-
lingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in het bulletin der aanbestedingen. 

 De aangepaste promotieopdracht lijkt ons aanvaardbaar en zal als inbreidingsproject 
beeldbepalend zijn en een meerwaarde betekenen voor de dorpskern van Beselare. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 Het aangepaste bestek opgemaakt voor de promotieopdracht met het oog op het slui-
ten van een publiek private samenwerking voor de ‘Revalorisatie dorpskern Beselare’ 
wordt goedgekeurd. 

 Deze opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking. 

 Deze opdracht zal gepubliceerd worden in het bulletin der aanbestedingen. 
 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 

-de financieel beheerder en rekendienst 
- advocatenkantoor Ockier & partners 
- voorzitter OCMW 
- de dienst omgeving 

 
 

11. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Gemengd Regionaal Be-
drijventerrein Polderhoek" - voorlopige vaststelling 

Bevoegdheid 



 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
42§1.  Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepa-
lingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van 
de aangelegenheden bepaald in artikel 2.  Artikel 2 stelt : De gemeenten beogen om 
op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame 
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.  Overeenkomstig artikel 41 van de grond-
wet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang, voor de ver-
wezenlijking, waarvoor ze alle initiatieven kunnen nemen. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 1 september 2009 en latere wijzigingen, 
inzonderheid Hoofdstuk II: Ruimtelijke uitvoeringsplannen, afdeling 4 : Gemeentelijke 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. 

 
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van be-
stuurshandelingen en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 261. 
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 2.2.14. 
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid, inzonderheid 

hoofdstuk III, afdeling 1, artikel 8 : watertoets. 
- Het decreet van 27 april 2007 inzake de milieueffectenrapportage over plannen en 

programma’s plan-m.e.r.-decreet. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieuef-

fectenrapportage over plannen en programma’s. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Op 15 juli 2011 werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Gemengd Regio-
naal Bedrijventerrein Polderhoek” goedgekeurd door de Vlaamse Regering dd. 
15/7/2011. 
Probleemstelling 
Volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het geldende ruimtelijke uitvoe-
ringsplan zijn de gronden binnen de contouren van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
uitsluitend bestemd “voor de bestendiging en uitbreiding van de bestaande bedrij-
ven”. 
De bedrijven vrezen hierdoor dat zij, wanneer zij door gewijzigde omstandigheden 
of door stopzetting deze gronden (al dan niet bebouwd) zouden willen verkopen, zij 
deze gronden aan de straatstenen niet kwijt zullen raken, omdat derden op deze 
gronden niet zouden kunnen bouwen (behoudens in geval van overname van de 
bestaande bedrijfsactiviteit).  Uit een analyse van het advocatenkantoor Lust & 
Partners, in opdracht van de WVI, blijkt dat de bovenvernoemde vrees niet onte-
recht is. 

- Het bedrijventerrein Polderhoek is geselecteerd als bijzonder economisch knoop-
punt in de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

- Conform artikel 2.2.1§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een plan-
ningsbevoegdheid gedelegeerd worden naar een ander planningsniveau.  Bij schrij-
ven dd. 9/12/2016 verzocht de gemeente Zonnebeke de Deputatie van de provincie 
West-Vlaanderen om haar planningsbevoegdheid te delegeren.  In zitting van 19 
januari 2017 besliste de deputatie de delegatie van de planningsbevoegdheid voor 
de aanpassing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Polderhoek aan de 



gemeente te verlenen in het kader van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

- Om een oplossing te kunnen bieden voor de geschetste problematiek, dient het 
gemeentelijk RUP dat de gemeente Zonnebeke wenst op te maken af te wijken van 
de voorschriften van het bestaande gewestelijk RUP. Het is daarom van belang om 
tegelijkertijd met het delegatieverzoek toelating te vragen om af te wijken van de 
voorschriften van het GRUP (zie artikel 2.2.1, § 2, lid 3 en 2.2.13, § 3, eerste lid 
VCRO).  De gemeente Zonnebeke verzocht .d.d. 20 januari 2017 de Vlaamse Rege-
ring in te stemmen met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk RUP. 
De afwijking werd als volgt gemotiveerd: 
- het bestemmingsvoorschrift belemmert op vandaag de verdere groei en uitbrei-

ding van de aldaar gevestigde bedrijven alsook de continuïteit ervan, dit terwijl 
het juist een doelstelling van het GRUP was om de juridische problematiek in het 
gebied op te lossen en de bestaande bedrijven rechtszekerheid en uitbreidings-
mogelijkheden te bieden. 

- binnen het BPA Polderhoek (MB 09.05.1988) was het plangebied bestemd voor 
ambachtelijke bedrijven, waarbij ook nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten mo-
gelijk waren. Het later vernietigde BPA Polderhoek uitbreiding (MB 22.12.1994) 
voorzag in de bestemming naast de uitbreiding van de bestaande bedrijven tevens 
in de inplanting en/of herlokalisatie van ambachtelijke bedrijven. Hieruit blijkt dat 
de planningsinitiatieven niet alleen gericht waren op de bestaande bedrijfsactivi-
teiten, maar ook op nieuwe economische activiteiten. 

- de aanpassing van het bestemmingsvoorschrift brengt de duurzame ontwikkeling 
niet in het gedrang. Door de aanpassing zal op lange termijn vermeden worden 
dat het bedrijventerrein niet verder benut kan worden door andere economische 
activiteiten dan deze die er op heden reeds gevestigd zijn.  Bij besluit van de 
Vlaamse Regering d.d. 10 februari 2017 werd instemming tot afwijking van de 
voorschriften van het gewestelijk RUP ”Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Pol-
derhoek” verleend. 

- In zitting van het schepencollege van 27 juni 2016 werd het navolgende beslist : 
- akkoord dat in toepassing van artikel 2.2.1§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening de delegatie wordt gevraagd aan de Vlaamse Overheid voor de opmaak 
van herziening van het GRUP “Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Polderhoek” 
- het college neemt er akte van dat de WVI de opmaak van het desbetreffende 
GRUP ten hare laste zal nemen. 

- Het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemengd Regionaal Be-
drijventerrein Polderhoek” opgemaakt door de WVI bestaande uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- bestemmingsplan 

 

Financieel 

- Voor de verdere administratieve procedure van het desbetreffende gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan zijn er geen directe financiële gevolgen. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan : Nee 

Beleidsdomein:  
Operationele doelstelling:  
Actie: 
 

Visum 

 



Advies van de dienst en motivatie 

- De screeningsnota werd opgemaakt door de WVI in verband met de plan-MER plicht 
voor het bovenvernoemd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Deze screeningsnota werd ter advies verstuurd aan de door de dienst Begeleiding 
Gebiedsgerichte planprocessen opgemaakte selectie van adviesinstanties. 

- Op 12 juli 2017 werd het gehele screeningsdossier voor de ontheffing van de plan-
MER plicht van desbetreffend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan overgemaakt 
aan Departement Omgeving – milieueffectrapportage. 
Op 10 augustus 2017 ontvingen wij van Departement Omgeving – milieueffectrap-
portage, referte : Omg/MER/SCRPL17217, de navolgende beslissing : “Rekening 
houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen 
plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de op-
maak van een plan-MER niet nodig is.” 

- Het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd op 14 juni 
2017 in uitvoering van artikel 2.2.13§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning voor advies overgemaakt aan de diverse besturen. 

- Op 4 juli 2017 werd het desbetreffende ruimtelijk uitvoeringsplan door de GECORO 
gunstig geadviseerd mits er verduidelijking wordt gekregen wat er verstaan wordt 
onder de navolgende activiteit die niet toegelaten is : “verwerking en bewerking 
van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen”. 

- Het dossier werd op 10 juli 2017 besproken in plenaire vergadering. 
- Het dossier werd aangepast aan de bemerkingen van de diverse adviserende bestu-

ren. 
- In artikel 1 van de stedenbouwkundige voorschriften werd de paragraaf onder de 

activiteiten die niet toegelaten zijn als volgt aangepast: “verwerking en bewerking 
van delfstoffen in plaats van “verwerking en bewerking van grondstoffen met inbe-
grip van delfstoffen”. 

- Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemengd Regionaal bedrij-
venterrein Polderhoek” opgemaakt dd. 2 oktober 2017 bestaande uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- bestemmingsplan 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemengd Regionaal bedrijventerrein 
Polderhoek” opgemaakt dd. 2 oktober 2017 bestaande uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- bestemmingsplan 
wordt voorlopig vastgesteld. 



- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het instellen van een 
openbaar onderzoek van 60 dagen overeenkomstig de bepalingen van artikel 
2.2.14§2, 3 en 4 en 2.4.4§2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening. 

- Het dossier wordt voor advies overgemaakt aan : 
- Departement omgeving 
- Provincie – dienst ruimtelijke planning. 

- Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 
- de dienst omgeving 
- WVI 
- adviserende besturen 

 

12. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Woonuitbreidingsgebied 
Kraaiveldstraat" - definitieve vaststelling 

Bevoegdheid 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
42§1.  Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepa-
lingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van 
de aangelegenheden bepaald in artikel 2.  Artikel 2 stelt : De gemeenten beogen om 
op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame 
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.  Overeenkomstig artikel 41 van de grond-
wet zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang, voor de ver-
wezenlijking, waarvoor ze alle initiatieven kunnen nemen. 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 1 september 2009 en latere wijzigingen, 
inzonderheid Hoofdstuk II: Ruimtelijke uitvoeringsplannen, afdeling 4 : Gemeentelijke 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. 

 
 
Naam schepen: Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening / Stedenbouw 
Naam behandelend ambtenaar: Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van be-
stuurshandelingen en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 248 tot en met 261. 
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 2.2.21§6. 
- Het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het algemeen water-

beleid, inzonderheid hoofdstuk III, afdeling 1, artikel 8 : watertoets. 
- Het decreet van 27 april 2007 en latere wijzigingen inzake de milieueffectenrappor-

tage over plannen en programma’s plan-m.e.r.-decreet. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 en latere wijzigingen 

betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Voor de gemeenten Zonnebeke werd de woonprogrammatie goedgekeurd door de 
deputatie op 10 oktober 2013.  Deze woonprogrammatie voorziet in een netto 
woonpakket van 101 woongelegenheden voor de periode 2012-2017 en 28 woon-
gelegenheden voor de periode 2017-2022. 
In het goedgekeurde GRUP “Walleghemsgoed” wordt van dit pakket reeds 43 wo-
ningen ingevuld zijnde 38 loten in Zonnebeke en 5 loten in Geluveld.  Het aandeel 
van de woonprogrammatie dat in rekening gebracht kan worden in het kader van 



de ontwikkeling van de woonzone ter hoogte van het GRUP “Woonuitbreidingsge-
bied Kraaiveldstraat” bedraagt 77 woongelegenheden voor de periode 2012-2022. 

- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonuitbreidingsgebied Kraaiveld-
straat” wordt opgemaakt door Geomex Staden. 

- Het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonuitbreidingsgebied 
Kraaiveldstraat” bestaat uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- screeningsnota 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- plan juridische toestand 
- bestemmingsplan 
- onteigeningsplan 

- Het voorontwerp van het desbetreffend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
werd aangepast aan de bemerkingen van de diverse adviserende besturen. 

- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt dd. februari 2017 bestaande 
uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- screeningsnota 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- plan juridische toestand 
- bestemmingsplan 
- onteigeningsplan 
werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 maart 2017. 

 

Financieel 

- Voor de verdere administratieve procedure van het desbetreffende gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan zijn er geen directe financiële gevolgen.  Voor de ontei-
gening van de gronden om een gedeelte van de voorziene bestemming van de 
gronden te kunnen realiseren zullen de nodige gelden in het budget van 2018 moe-
ten voorzien worden. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan : Ja 

Beleidsdomein: 1419/001/001 : Aangenaam en comfortabel wonen in Zonnebeke 
Operationele doelstelling: 1419/001/001/003 : Woonuitbreidings- en wooninbreidingsge-
bieden realiseren 
Actie: 1419/001/001/003/001 : woonuitbreidingsgebieden realiseren 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

- De screeningsnota werd opgemaakt door het studiebureau in verband met de plan-
MER plicht voor het bovenvernoemd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Deze screeningsnota werd ter advies verstuurd aan de door de dienst Begeleiding 
Gebiedsgerichte planprocessen opgemaakte selectie van adviesinstanties. 

- Op 30 maart 2016 werd het gehele screeningsdossier voor de ontheffing van de 
plan-MER plicht van desbetreffend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan overge-
maakt aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie – dienst MER. 
Op 3 mei 2016 ontvingen wij van de dienst MER, referte : 
LNE/MER/SCRPL15250/2016 de navolgende beslissing : “Rekening houdend met 
het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanlei-



ding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een 
plan-MER niet nodig is.” 

- Het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd op 9 juni 
2016 in uitvoering van artikel 2.2.13§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning voor advies overgemaakt aan de diverse besturen. 

- Op 28 juni 2016 werd het desbetreffende ruimtelijk uitvoeringsplan door de 
GECORO gunstig geadviseerd mits aanpassing van een aantal zaken. 

- Op de plenaire vergadering van 4 juli 2016 werd het dossier ongunstig geadviseerd 
door de Provincie en Ruimte Vlaanderen. 

- Het dossier werd aangepast aan de bemerkingen van de Provincie en Ruimte 
Vlaanderen en op 23 december 2016 terug voor advies overgemaakt aan de diverse 
adviserende besturen. 

- Op 31 januari 2017 werd het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan terug besproken 
in de GECORO.  Het dossier werd gunstig geadviseerd mits er rekening wordt ge-
houden met de gemaakte bemerkingen. 

- Het dossier werd besproken in de plenaire vergadering van 6 februari 2017. 
- Het voorontwerp van het desbetreffende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

werd aangepast aan de bemerkingen van de diverse adviserende besturen. 
- Er werd een onteigeningsplan opgemaakt om de voorziene woonbestemming in een 

gedeelte van het voorliggende gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te kunnen 
realiseren.  Het desbetreffende onteigeningsplan wordt in de goedkeuringsprocedu-
re van het ruimtelijk uitvoeringsplan mee genomen. 

- Het is de bedoeling om de gronden op basis van een schattingsverslag, opgemaakt 
door Vastgoedtransactie, in der minne te kunnen aankopen.  Wanneer dat niet mo-
gelijk zou zijn is het de bedoeling om na het bekomen van de onteigeningsmachti-
ging van de Vlaamse Overheid tot de gerechtelijke onteigening over te gaan. 

- Het dossier lag ter inzage van de bevolking van 10 april 2017 tot en met 8 juni 
2017. 

- Er werden tijdens het openbaar onderzoek 6 bezwaarschriften ingediend zijnde: 
- bezwaarschrift dd. 2 mei 2017 van Familie Heemeryck-Lievens, Doornkouterstraat 1B te 8980 
Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 4 juni 2017 van Luc Decadt-Marleen Maes, Molenstraat 22 te 8980 Pas-
sendale. 
- bezwaarschrift dd. 5 juni 2017 van Versavel Willem Molenstraat 10 te 8980 Passendale en 
Versavel Magda, Molenstraat 8 te 8980 Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 5 juni 2017 van Filip en Anneke Decruyenare-Maesen, Molenstraat 18 te 
8980 Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 7 juni 2017 van Bonus Advocaten, Stationsstraat 8 te 8500 Kortrijk in op-
dracht van Dochy-Dessauvage, Molenstraat 16 te 8980 Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 7 juni 2017 van Josué Denoo-Gheldof Maria, Doornkouterstraat 1C te 8980 
Passendale. 
Inhoud van bezwaarschriften: 
Bezwaarschrift dd. 2 mei 2017 van Familie Heemeryck – Lievens, Doornkouterstraat 1b te 8980 
Passendale met de navolgende argumenten :  
- Wij stellen ons vragen bij de zachte verbindingsweg voor fietsers en wandelaars. 
- Bij de komst van het pad dient rekening gehouden te worden met de bestaande erfdienstbaar-
heden en bedrijfsvoering van het landbouwbedrijf waarbij de veiligheid van voetgangers en fiet-
sers niet gegarandeerd kan worden. 
- Op deze weg zullen dus auto’s, vrachtwagens en tractoren toegelaten blijven wat dus niet te 
verantwoorden is om zwakke weggebruikers dezelfde weg of pad te laten gebruiken. 
- Het verkeer op deze private weg wordt onderschat zowel naar aantal als snelheid. Naast de 
passage is de in- en uitrit ook een probleem daar je bij het uitrijden blind bent want een voertuig 
dat aangereden komt is niet zichtbaar. De gebruikers van het landbouwbedrijf en bijhorende 
woning weten dit en houden daar rekening mee wat men niet kan verwachten van de occasio-
nele gebruiker van een wandel- en fietspad. 
- Het is al voorgekomen in het verleden dat er bijna aanrijdingen waren. Wat als een kind of 
hond komt aangelopen en dit niet direct zichtbaar is? 
- Er schuilt ook een gevaar in de voorrangsregels. 



- Bij het inrijden is de volledige breedte van de weg nodig, dit is trouwens ook het geval verder 
in de weg wanneer een vrachtwagen of tractor er rijdt. Kruisen met wandelaars of fietsers is dan 
niet mogelijk tenzij ze in de gracht gaan staan. De weg wordt soms ook volledig versperd door 
tractor of vrachtwagen om bij het oogsten de landbouwproducten te verzamelen. 
- Een strook van de weg doet nu ook dienst als parkeerplaats die bij de komst van het pad ook 
zou verdwijnen. 
- Dit pad heeft geen enkele meerwaarde voor de recreatieve wandelaar of fietser. Het is daar-
voor tekort en er is geen enkele verbinding met andere wandel- of fietsroutes. Voor de plaatse-
lijke wandelaar of fietser is er geen nood aan een pad. Je hebt de reeds bestaande stroroute 
die bereikbaar is via de Kraaiveldstraat. 
- Wandelen, hond uitlaten, …. kan zowel in de bestaande woonwijken als de toekomstige 
woonwijken waar voldoende groenzone is voorzien maar ook langs bestaande wegen of zelfs 
de stroroute. 
- In die wijken heb je nog enige vorm van sociale controle naar sluikstorten en zwerfvuil toe. Nu 
reeds dienen wij bierblikjes, lege chips zakjes, pillen, sigaretten, … uit ons gras te verwijderen 
en het is een private weg. Wat zal dit geven als dit een openbare weg wordt? 
- Wegen de kosten voor de aanleg van dergelijk pad wel op tegen de minieme meerwaarde die 
het pad kan bieden, de veiligheidsrisico’s en de hinder die het voor de omwonenden zal te-
weegbrengen? Grond en huizen zullen dalen in waarde. 
- Wij stellen dus voor om deze private weg zoveel mogelijk te laten zoals die nu bestaat. Met het 
oog op een betere landschappelijke afwerking van de dorpsrand lijkt een rij hoogstammige bo-
men die het landbouwgebied van het woongebied afscheidt meer aangewezen. 
Bezwaarschrift dd. 4 juni 2017 van Luc Decadt – Marleen Maes, Molenstraat 22 te 8980 Pas-
sendale met de navolgende argumenten : 
- Voor ons geen probleem voor het aanleggen van een groene zone voor fase 1 op een deel 
van onze grond. 
- Waarom alle andere grond tot zo dicht bij ons nu al onteigenen die pas voor fase 2 voorzien 
is? Wij moeten nog 10 jaar werken. Voor ons zou het beter zijn dat we de rest van de grond na 
10 jaar verkopen met eventueel de grond waar de 2 magazijnen op staan. Dit zou beter zijn dan 
nu alles te versnipperen in hoeken en kanten. 
- Wij gebruiken soms oprit van Bernard Dochy. Er ligt een verharde weg van zijn verharde koer 
naar onze verharde koer. Deze uitweg hebben we nodig om met onze grote aanhangwagen en 
kraan van 9 m op de openbare weg te komen. Die oprit wordt ook gebruikt voor het laden en 
lossen van grote vrachtwagens. 
- Wij hebben ook Molenstraat 42 aangekocht omdat het grenst aan onze grond. Compromis 
was getekend voor we de papieren van de onteigening ontvangen hadden. Omdat het grenst 
aan onze grond, is het gemakkelijk om werken uit te voeren. Hoe meer we langs de Kraaiveld-
straat en ons land tot bij het huis kunnen met groot vervoer en bouwmaterialen hoe minder we 
de Molenstraat belasten met laden en lossen. 
- Het zou dus beter en logischer zijn om nu de grond te kopen die nodig is voor fase 1 en de 
rest van de grond pas later te kopen wanneer die nodig is voor fase 2. Zo kunnen wij verder 
werken zoals we bezig zijn tot aan ons pensioen. 
Bezwaarschrift dd. 5 juni 2017 van Willem Versavel, Molenstraat 10 te 8980 Passendale en 
Magda Versavel, Molenstraat 8 te 8980 Passendale, met de navolgende argumenten : 
- Ons perceel 1169B wordt ingetekend in fase 2. Wij vragen de uitvoering in fase 1 
- Immers, in fase 1 bevindt zich het aanpalend perceel 1185 dat als residentiële woonzone 
wordt ingekleurd met de bedoeling dit als koppelbouw (1185 A en B) te verkopen. We vragen 
om perceel 1169B, dat 61,61 m lang is, en ook naast de Kraaiveldstraat ligt eveneens als vol-
waardige residentiële bouwgrond te aanzien en dit tot op dezelfde diepte als aanpalend perceel 
1185. 
Bezwaarschrift dd. 5 juni 2017 van Filip Decruyenaere – Anneke Maesen, Molenstraat 18 te 
8980 Passendale met de navolgende argumenten : 
- We zijn tegen mogelijke onteigening van een deel van onze tuin.  
- We hebben geen aangetekende brief ontvangen maar hebben op een plan gezien dat we een 
gedeelte van onze tuin dreigen te verliezen. 
Bezwaarschrift dd. 7 juni 2017 van Bonus Advocaten, Stationsstraat 8 te 8500 Kortrijk in op-
dracht van Dochy – Dessauvage, Molenstraat 16 te 8980 Passendale met de navolgende ar-
gumenten : 



- De aardappelhandel- en -vervoersbedrijf is aldus zone-eigen. Het GRUP betekent een ver-
strenging ten opzichte van het van toepassing zijnde gewestplan. Door de herbestemming wor-
den wij zonevreemd en worden de toekomstmogelijkheden beperkt. 
- De strook van 12 m achter de aardappelloods die gevrijwaard zou blijven van onteigening is te 
klein. Die 12 m maakt het voor de vrachtwagens die dagelijks naar het bedrijf komen onmogelijk 
om hun draaimanoeuvres uit te voeren mede doordat de aanwezige talud reeds 6 m inneemt. 
De tijdelijk doch noodzakelijke staanplaatsen voor vrachtwagens verdwijnen ook. 
- De uitweg op perceel 1169C is absoluut noodzakelijk. Volgens het onteigeningsplan verliezen 
wij onze private uitbatingsweg. Het verdwijnen van deze weg langs de Kraaiveldstraat betekent 
het einde van ons bedrijf want het is onmogelijk voor vrachtwagens om het bedrijf via de Molen-
straat te bereiken doordat de overdekte doorrit niet breed en hoog genoeg is. 
- Deze uitweg wordt reeds sedert 1986 gebruikt en is een absolute noodzaak voor het bedrijf 
daar er een 1000 tal transporten per jaar gebeuren voor het verhandelen van aardappelen. 
Daarnaast worden ook nog 700.000 kilo plantaardappelen per jaar aan- en weggebracht met 
vrachtwagens. Dus het verdwijnen van deze weg maakt ons financieel en economisch dood. 
- Zowel artikel 5 als artikel 6 van de voorschriften vermelden praktisch hetzelfde. Het is onduide-
lijk of dit voorschrift betrekking heeft op mijn bedrijf of een ander bedrijf uit de omgeving. Het 
voorschrift is te algemeen geformuleerd en dient te worden geconcretiseerd. Het is bijzonder 
onzeker of de uitweg vooreerst zou worden behouden en verder over welk een breedte, op wel-
ke locatie, … 
- We wensen dus een gedeelte van onze eigendom uit het onteigeningsplan te halen zodat de 
verderzetting van ons bedrijf kan gewaarborgd worden. 
Bezwaarschrift dd. 7 juni 2017 van Josué Denoo – Maria Gheldof, Doornkouterstraat 1 c te 
8980 Passendale met de navolgende argumenten : 
- Op onze eigendom zou een zachte verbindingsweg worden aangelegd voor zachte wegge-
bruikers. Er is daartoe geen enkele reden noch aanleiding, wij zullen ons verzetten tegen een 
eventuele onteigening. 
- Het is trouwens onlogisch om voetgangers en fietsers van deze private weg gebruik te laten 
maken daar die enkel wordt gebruikt voor de ontsluiting van het landbouwbedrijf.  
- Zwakke weggebruikers sturen via een private ontsluiting voor landbouwvoertuigen is om pro-
blemen vragen in plaats van ze op te lossen. 
- Indien de zachte verbinding er toch komt moet maximaal rekening gehouden worden met de 
noodzakelijke breedte voor in- en uitdraaien van landbouwvoertuigen. Het is dan ook niet nor-
maal dat een voetpad zou worden aangelegd vermits dit schade zou kunnen oplopen bij land-
bouwgebruik. 
- Indien er een overeenkomst kan genomen worden in verband met de onteigening van onze 
‘zachte weg’ willen wij vragen om de mogelijkheid te onderzoeken tot aankoop van een stuk 
bouwgrond palende aan deze zachte verbindingsweg  
Weerlegging bezwaren: 
1. Bezwaarschrift familie Heemeryck – Doornkouterstraat 1b Passendale: 
De aanleg van deze zachte wegverbinding is een verplichting die opgelegd werd door de Pro-
vincie bij de bespreking van het ruimtelijk uitvoeringsplan tijdens de plenaire vergadering. 
Bij het gebruik van deze weg zal er zeker rekening gehouden worden met de bestaande erf-
dienstbaarheid. De desbetreffende landbouwer zal deze weg zeker kunnen verder gebruiken. 
Het motorisch verkeer zal dan ook beperkt blijven tot het plaatselijk verkeer naar de landbouw-
site. Gelet op het zeer plaatselijk karakter van het verkeer zal de verkeersveiligheid voor de 
zwakke weggebruikers die in de toe-komst gebruik zullen maken van deze weg niet in gevaar 
komen. 
Het desbetreffende pad zal ingelijfd worden in het openbaar domein en onderhou-den worden 
door de gemeente. Het zal ook een meerwaarde geven aan de te realiseren woonsite en de 
omgevende bebouwing in de woonkern van Passendale. 
2. Bezwaarschrift Luc Decadt-Maes: 
De procedure voor de goedkeuring van het onteigeningsplan wordt mee genomen met deze 
van de goedkeuring van het desbetreffende ruimtelijk uitvoeringsplan. Na de definitieve vast-
stelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, na verloop van de schorsingsperiode, wordt de ont-
eigeningsmachtiging en goedkeuring van het onteigeningsplan aangevraagd aan het Agent-
schap Binnenlands Bestuur. 
Volgens artikel 2.4.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft de gemeente vijf jaar 
tijd om de onteigeningsprocedure op te starten na goedkeuring van het onteigeningsplan. Wan-
neer binnen een termijn van vijf jaar de onteige-ningsprocedure niet is opgestart, kan de eige-



naar per aangetekende brief de onteigende instantie verzoeken van de onteigening van zijn 
goed af te zien. De onteigende instantie brengt de eigenaar per aangetekende brief binnen de 
zes maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, op de hoogte van haar beslis-
sing. Doet ze dat niet dan vervalt het onteigeningsplan van rechtswege. 
Als de onteigende instantie niet afziet van het voornemen om te onteigenen dan dient ze binnen 
twee jaar, te rekenen vanaf de aangetekende brief waarmee ze de verzoeker op de hoogte 
brengt van haar beslissing, de onteigeningsprocedure aan te vatten anders vervalt het onteige-
ningsplan. 
Hieruit kan afgeleid worden dat er heel wat jaren kunnen overgaan alvorens de onteigenings-
procedure rond is.  Concreet voor het desbetreffende bezwaar zal de bezwaarindiener om en bij 
de tien jaar nog gebruik kunnen maken van zijn percelen alvorens de fase 2 van het desbetref-
fende ruimtelijk uitvoeringsplan effectief in uitvoering gaat. 
3. Bezwaarschrift Versavel: 
Het desbetreffende perceel ligt in de site waar een dubbele bestemming geldt zijnde enerzijds 
residentiële woonzone en anderzijds overdrukzone voor sociale woningbouw en/of gemeen-
schapsvoorzieningen gekoppeld aan de zorgfunctie. Wanneer we het desbetreffende perceel 
opnemen in fase 1 dan kan de voorziene bestemming in overdrukzone eventueel niet meer ge-
realiseerd worden. Wanneer we het desbetreffende perceel opnemen in fase 1 dan overschrij-
den we ook de toegelaten bijkomende woongelegenheden toegekend door de provincie in het 
woning-quota voor onze gemeente.  
Wanneer we daar nu bebouwing toelaten brengen we ook de verder ordening van het gebied 
van fase 2 in gevaar, meer bepaald de ontsluiting naar de Kraaiveld-straat. 
Dergelijke vragen positief behandelen is in gaan op vragen van particuliere personen en geeft 
geen blijk van goede ruimtelijk ordening. 
4. Bezwaar Filip Decruyenaere: 
Het desbetreffende perceel is niet opgenomen in het onteigeningsplan. 
5. Bezwaar Dochy-Dessauvage: 
Woongebied-woonuitbreidingsgebied is zeker niet de geëigende zone voor een aardappelhan-
del- en vervoersbedrijf. Het desbetreffende bedrijf heeft ook nog een tweede locatie langs de 
Westrozebekestraat in het agrarisch gebied wat voor een para-agrarisch bedrijf wel de geëi-
gende zone is. 
We zullen reeds jaren verder zijn alvorens de onteigening voor de fase 2 van het desbetreffen-
de ruimtelijk uitvoeringsplan gerealiseerd zal zijn (zie motivatie bij het bezwaar van Decadt). 
De bezwaarindiener zal bij de onteigening een billijke vergoeding krijgen en heeft dan ook nog 
ruim de tijd om zijn bedrijf volledig over te brengen naar de andere vestiging in de Westrozebe-
kestraat. 
Het vele vrachtverkeer, volgens de bezwaarindiener, naar het bedrijf is naar verkeersveiligheid 
en goede ruimtelijke ordening niet meer te verzoenen met de toekomstige woonfunctie in de 
woonkern van de deelgemeente Passendale.    
6. Bezwaar Denoo-Gelhof: 
De aanleg van deze zachte wegverbinding is een verplichting die opgelegd werd door de Pro-
vincie bij de bespreking van het ruimtelijk uitvoeringsplan tijdens de plenaire vergadering. 
Bij het gebruik van deze weg zal er zeker rekening gehouden worden met de bestaande erf-
dienstbaarheid. De desbetreffende landbouwer zal deze weg zeker kunnen verder gebruiken. 
Het motorisch verkeer zal dan ook beperkt blijven tot het plaatselijk verkeer naar de landbouw-
site. Gelet op het zeer plaatselijk karakter van het verkeer zal de verkeersveiligheid voor de 
zwakke weggebruikers die in de toekomst gebruik zullen maken van deze weg niet in gevaar 
komen.  
De aankoop van eventueel een perceel in de toekomstige verkaveling is nog niet aan de orde. 
Er wordt voorgesteld om de bezwaren ongegrond te verklaren.  Het advies van de GECORO in-
zake de weerlegging bezwaren wordt gevolgd. 

- Het gunstig advies dd. 8 juni 2017 van het Departement Omgeving, referte : 
2.14/33037/122.1 

- Het gunstig advies dd. 27/4/2017 van de Deputatie, referte : GLB/17/0624-
16/15/5052M 

- Het navolgende advies van de GECORO dd. 5 september en 10 oktober 2017 werd 
uitgebracht : 
- de voorliggende bezwaren werden besproken, ontvankelijk en ongegrond ver-
klaard. 



- een bijkomend kolom in de tabel van het onteigeningsplan te voorzien waarbij de 
oppervlakte wordt vermeld volgens het GRB (Grootschalig Referentie Bestand). 
- op het onteigeningsplan wordt ook best de navolgende tekst vermeld “De defini-
tieve oppervlaktes dienen bepaald te worden door een beëdigd landmeter inge-
schreven op het tableau” 
- de GECORO vraagt ook om in de fase van de onteigening, in samenspraak met de 
eigenaar, na te kijken of het voor sommige eigendommen niet opportuun is om de 
volledige eigendom aan te kopen. 

- De gemeenteraad beslist om in te gaan op de bezwaren inzake de onteigening zoals 
voorzien op het onteigeningsplan. 
Op basis van artikel 2.2.21§6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan dat: 
“Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van de voorlopige 
vastgestelde plannen alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op 
of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en 
opmerkingen, of uit de adviezen uitgebracht door de aangewezen diensten en over-
heden of uit het advies van de GECORO”. Gezien er tijdens het openbaar onderzoek 
een aantal bezwaren werden geformuleerd tegen het voorliggende onteigeningsplan 
kan op basis daarvan het onteigeningsplan verminderd worden in oppervlakte. 
Alleen de percelen zullen in het onteigeningsplan opgenomen worden die nodig zijn 
voor de realisatie van de navolgende zones in het bestemmingsplan: 
- fase 1 in de voorziene zone voor residentiële woonzone 
- de openbare groenzone (artikel 3) 
- de gespecificeerde ontsluitingsweg (artikel 5). 
Concreet betekent dit dat het onteigeningsplan als volgt dient aangepast te worden. 
In het plan worden de innemingen 1, 2, 3 en 4 volledig behouden en wordt er 
slechts een gedeelte van de zones 5, 6 en 8 opgenomen en valt de inneming nr. 7 
volledig uit het onteigeningsplan. 
Van de te onteigenen percelen wordt er ook best in de tabel een bijkomende kolom 
voorzien met de oppervlakte van de percelen volgens het GRB (Grootschalig Refe-
rentiebestand).    

- Na de definitieve vaststelling van het desbetreffende Ruimtelijk Uitvoeringsplan in 
laatste aanleg wordt het dossier overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Be-
stuur voor goedkeuring van het aangepaste onteigeningsplan en verlenen van de 
onteigeningsmachtiging aan de gemeente. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonuitbreidingsgebied Kraaiveld-
straat” bestaande uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- screeningsnota 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- plan juridische toestand 



- bestemmingsplan 
wordt definitief vastgesteld. 

- De bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek zijnde : 
- bezwaarschrift dd. 2 mei 2017 van Familie Heemeryck-Lievens, Doornkouterstraat 
1B te 8980 Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 5 juni 2017 van Versavel Willem Molenstraat 10 te 8980 Passendale en 
Versavel Magda, Molenstraat 8 te 8980 Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 5 juni 2017 van Filip en Anneke Decruyenare-Maesen, Molenstraat 18 te 
8980 Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 7 juni 2017 van Josué Denoo-Gheldof Maria, Doornkouterstraat 1C te 8980 
Passendale. 
worden ontvankelijk maar ongegrond verklaard. 

- De bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek zijnde : 
- bezwaarschrift dd. 4 juni 2017 van Luc Decadt-Marleen Maes, Molenstraat 22 te 
8980 Passendale. 
- bezwaarschrift dd. 7 juni 2017 van Bonus Advocaten, Stationsstraat 8 te 8500 Kortrijk in op-
dracht van Dochy-Dessauvage, Molenstraat 16 te 8980 Passendale. 
worden ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaard voor wat betreft de onteigening van de 
gronden voor de realisatie fase 2 van de residentiële woonzone in het bestemmingsplan van het 
voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan.  
Er zal opdracht gegeven worden aan het studiebureau om het onteigeningsplan in die zin aan 
te passen. 

- De  gemeente Zonnebeke wordt in eerste instantie en de bouwmaatschappij Ons 
Onderdak in tweede instantie aangeduid als onteigende macht. 

- In toepassing van artikel 2.2.22 wordt het dossier overgemaakt aan de Deputatie 
en de Vlaamse Regering 

- Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 
- de dienst omgeving 
- studiebureau Geomex 
- adviserende besturen 
- de bezwaarindieners 

 

13. Goedkeuring motie omtrent vervoersaanbod De Lijn in het algemeen 
en belbusregelingen in het bijzonder 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42§1 
 
Naam schepen :Marie Debucquoy 
Bevoegd voor : Mobiliteit 
Naam behandelend ambtenaar :Patrick Blancke 
 

Wetgeving 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-
handelingen en latere wijzigingen. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In zitting van 2 oktober 2017 keurde de Heuvellandse Gemeenteraad een motie goed 
omtrent het vervoersaanbod van De Lijn in Heuvelland in het algemeen en Belbusre-
geling in het bijzonder. De Lijn wordt met de grootste aandrang gevraagd om de ga-
rantie op mobiliteit van inwoners in landelijke gebieden blijvend te verzekeren door 
ook in deze gebieden te blijven streven naar een voldoende openbaar vervoersaan-
bod. De huidige werking van de belbus dient op korte termijn opnieuw aangepast te 
worden op maat van de gebruikers in de Westhoek en specifiek voor Heuvelland 



(zelfs al is het de bedoeling om op korte of middellange termijn het vervoer op maat 
volledig van De Lijn over te hevelen naar de vervoerregio). Binnen de vervoerregio 
Westhoek dient voor Heuvelland een goede basisstructuur voor openbaar vervoer 
voorzien te worden zodat dit als basis kan dienen voor verdere uitwerking van ver-
voer op maat. 

 In een schrijven dd. 5 oktober ( postregistratie 2017/0933 ) stelt gemeentebestuur 
Heuvelland ons bestuur de vraag tot goedkeuring van een gelijkaardige motie door de 
gemeenteraad. 

 De beslissing van het schepencollege dd. 16 oktober 2017 houdende kennisname van 
de beslissing van de gemeenteraad dd. 2 oktober 2017 van de gemeente Heuvelland 
betreffende motie omtrent het vervoersaanbod De Lijn in het algemeen en belbusre-
geling in het bijzonder.  Een gelijkaardige motie voor de gemeente Zonnebeke zal 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing: 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Vanaf 1 juli 2017 heeft De Lijn op werking van het reservatiesysteem van de belbus 
aangepast.  Het nieuwe reservatiesysteem zoekt op basis van het volledig aanbod 
van De Lijn naar de meeste passende oplossing voor de vraag van de reiziger.  Dat is 
niet altijd de belbus.  Afhankelijk van de verplaatsing die de gebruiker wil maken, kan 
hij een belbus reserveren, maar hij kan ook doorverwezen worden naar een vaste 
lijn, een combinatie van belbus en vaste lijn of zelfs een combinatie met de trein.  Het 
uitgangspunt dat de lijn hierbij hanteert is dat de oplossingen met een vaste lijn of 
combinatie vaste lijn en belbus voorrang krijgen en dit binnen een tijdsspanne van 45 
minuten voor en na tijdstip van gevraagde verplaatsing. 
Ondertussen is dit systeem geïmplementeerd en blijkt dat het nieuwe systeem in veel 
gevallen geleid heeft tot nogmaals een verslechtering van het openbaar vervoer in 
Zonnebeke. 
Daarnaast blijkt het ook dat het reservatiesysteem klantonvriendelijker is geworden : 
lange wachttijden bij de telefonische reservatie, wijzigen van vertrektijden worden via 
mail doorgegeven op tijdstip dat gebruiker al vertrokken is naar vertrekplaats … 
De belbusgebruikers hebben ondertussen dus moeten ondervinden dat het vroegere 
systeem – dat voor hen een voldoende aanbod bood op hun vervoersvraag – werd 
afgeschaft en vervangen werd door een nieuw systeem. Dit nieuwe systeem biedt 
echter onvoldoende antwoord op hun vervoersvragen. 
Uit het gebruik van het vroegere systeem van de belbus blijkt dat de belbus in onze 
gemeente niet enkel een aanvulling is van de vaste lijnen maar vaak ook gebruikt 
werd zoals de functionele lijnen.  Dit blijkt trouwens ook uit de tellingen die de lijn ter 
beschikking stelde. 
Het is voor het gemeentebestuur dan ook onaanvaardbaar dat door het introduceren 
van een nieuw reservatiesysteem voor de belbus in de feiten het aanbod van aanvul-
lend vervoer opnieuw sterk werd ingeperkt. 
Ondertussen zijn ook de besprekingen bezig binnen de vervoerregioraad met verte-
genwoordigers van de 18 gemeenten van de westhoek waarbij de regio inspraak 



krijgt in de organisatie van het aanbod voor de ganse regio.  Hierbij komen voorstel-
len aan bod voor kernnet en het aanvullend en functioneel net (die verder zullen uit-
gebaat worden door de lijn).  Daarna zal verder gewerkt worden aan voorstellen voor 
vervoer op maat.  Het is immers de vervoerregio die de budgetten krijgt toegewezen 
voor de organisatie van het vervoer op maat. 
Dit vervoer op maat is een goede aanvulling op voorwaarde dat een voldoende struc-
tureel aanbod van buslijnen wordt voorzien.  Het gemeentebestuur hoopt dan ook 
binnen de vervoersregio een goed aanbod in kader van kernnet en/of aanvullend en 
functioneel net voorzien wordt.  Dit standpunt zal ook ingenomen worden bij de be-
sprekingen in de vervoerregioraad. 

 Het openbaar vervoersaanbod van De Lijn voor landelijke gemeenten vermindert 
maar altijd. 
In het kader van de basismobiliteit is het van belang dat er een openbaar vervoers-
aanbod blijft voor de bewoners in deze gemeenten. 

 Het zou dan ook best zijn dat we dergelijke motie laten goedkeuren in de gemeente-
raad van Zonnebeke.  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De lijn wordt met de grootste aandrang gevraagd om de garantie op mobiliteit van 
inwoners in landelijke gebieden blijvend te verzekeren door ook in deze gebieden te 
blijven streven naar een voldoende openbaar vervoersaanbod. 
De huidige werking van de belbus dient op korte termijn opnieuw aangepast te wor-
den op maat van de gebruikers in de westhoek en specifiek voor Zonnebeke (zelfs al 
is het de bedoeling om op korte of middellange termijn het vervoer op maat volledig 
van de lijn over te hevelen naar de vervoerregio). 
Binnen de vervoerregio Westhoek dient voor Zonnebeke een goede basisstructuur 
van openbaar vervoer voorzien te worden zodat dit als basis kan dienen voor verder 
uitwerking van vervoer op maat. 

 Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan : 
- De Lijn 
- werkgroep vervoerregio Westhoek 
- Westhoekoverleg 
- Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit 
- dient omgeving 
 

14. Wijzigen politiereglement betreffende de huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Michiel Descheemaeker 
Bevoegd voor: Milieu 



Naam behandelend ambtena(a)r(en):Barbara Cardoen 
 

Wetgeving 

 De Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4 
 Het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43 §2.15° 
 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-

lenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
 Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaal-

kringlopen en afvalstoffen 
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en af-
valstoffen (VLAREMA), gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uit-
voeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 ja-
nuari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsaf-
val van Kleine Ondernemingen. 

 De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van 
het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de 
controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunale. 

 De bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Sa-
menwerking. 

 De beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk sa-
menwerkingsverband Mirom inzake uitvoering afvalbeleid. 

 Artikel 3 van de statuten van MIROM waarin de te verrichten beheersoverdracht 
wordt omschreven. 

 Besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse regering en bij het decreet van 18 mei 1999. 

 De Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Het gemeentelijk politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare be-
drijfsafvalstoffen d.d. 9 november 2015. 

- Brief d.d. 21 april 2017 van MIROM met de vraag om in te stappen in het systeem van textielin-
zameling georganiseerd door MIROM. 

- Besluit van college van burgemeester en schepenen d.d. 22/5/2017 om in te stappen in de tex-
tielinzameling die MIROM coördineert (aansluitend zitting college van burgmeester en schepenen 
d.d. 29/5/2017 met extra info dat ’t Zunnetje wel nog kledij mag blijven inzamelen). 

- Brief d.d. 27/9/2017 van MIROM inzake aanpassing politiereglement – toevoeging hoofdstuk in-
zake textiel 

 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  
 

Visum 

 Niet van toepassing 



 

Advies van de dienst en motivatie 

- Het huidig politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen (d.d. 09/11/2015) 
bevat o.a. regels over de inzameling van textiel. 

- Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huis-
houdelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en 
het afval maximaal selectief in te zamelen; 

- Overwegende dat er naar gestreefd moet worden om de hoeveelheden van de frac-
ties grofvuil en restafval/huisvuil gevoelig te verminderen; 

- Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en herge-
bruik van afvalstoffen; 

- Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling, recyclage en verwijde-
ring van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten 
van het Vlaams gewest en het werkingsgebied van de opdrachthoudende vereniging 
MIROM zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 

- De laatste brief van de MIROM d.d. 27/09/2017 vraagt expliciet aan de gemeente 
(en andere gemeenten in werkingsgebied MIROM) om het gemeentelijk politieregle-
ment aan te passen. Artikel 26 van het Materialendecreet van 23 december 2011 
stelt namelijk het volgende: "Elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking 
met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk 
worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of 
op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd". 
De ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen dient bij gemeentelijk re-
glement geregeld te worden. Dit impliceert dat niemand zonder toestemming van de 
gemeente huishoudelijk afval mag inzamelen, zelfs niet op privédomein, op voor-
waarde dat de gemeente het beheer van huishoudelijk afval voldoende heeft vastge-
legd in een gemeentelijk reglement. Enkel wanneer aan die voorwaarde voldaan is, 
kan de gemeente optreden tegen illegale inzamelaars. 
In dit kader dienen enkele algemene bepalingen rond de afgifte en inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen zeker opgenomen te worden in het politiereglement. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel  1 

De Raad keurt het onderstaand reglement goed. Het reglement is van toepassing vanaf 6 
november 2017. 

Artikel  2 

De gemeenteraadsbeslissing van 9 november 2015 betreffende “politiereglement betref-
fende huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen” wordt opgeheven 
met ingang 6 november 2017 en vervangen door onderstaand reglement. 



Artikel  3 

Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de heer 
gouverneur ter kennisgeving aan de Bestendige Deputatie en conform artikel 119 van de 
Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie 
van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezon-
den aan de OVAM en het Bestuur Milieu-Inspectie (AMINAL). 
 

Politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen, vergelijkbare be-
drijfsafvalstoffen en aanvoerreglement recyclagepark 

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 

Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied 

§1.  Materialendecreet: Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer 
van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
§2.  Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van het arti-
kel 3.17° van het materialendecreet, gedefinieerd als: 
de overeenkomstig het artikel 3, 17° van het materialendecreet, afvalstoffen die ont-
staan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die 
daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering; 
§3. met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen : bedrijfsafvalstof-
fen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, 
die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de 
normale werking van een particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1 
§2.54° van het VLAREMA 
§4. IVRO= Opdrachthoudende vereniging voor vuilverwijdering- en verwerking voor 
Roeselare en Ommeland, opgericht op 21 december 1973, vanaf 22 december 2005 on 
der de naam MIROM= Milieuzorg Roeselare en Menen 
§5. Ophaling: de inzameling van restafval, grofvuil en selectieve afvalstoffen volgens de 
haalmethode waarbij MIROM instaat voor de inzameling op de plaats waar de afvalstoffen 
zijn geproduceerd, inzonderheid door inzameling huis-aan-huis, en in voorkomend geval, 
in daartoe voorgeschreven of toegelaten recipiënten. 
§6. Recipiënten: de objecten die door dit reglement worden voorgeschreven of zijn toe-
gelaten voor de inzameling van restfractie, PMD, papier en karton, glas, GFT. 
§7. Selectieve inzameling: de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die per soort 
aan huis of op het recyclagepark ingezameld wordt in functie van recyclage.  
§ 8. Sluikstorten: het wegwerpen van om het even welk voorwerp in het kanaal, de wa-
terkommen, beken, grachten, stadsriolen of slikputten, in open of gesloten gronden, koe-
ren of tuinen. Het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire 
plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. 
§ 9. Thuiscomposteren: op eigen privé-terrein een stapelplaats aanleggen voor het com-
posteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. 
§ 10. Hout: alle afval vervaardigd uit timmerhout met uitzondering van snoeihout en 
boomwortels. 
§ 11. Oude metalen: alle soorten ferro- en non-ferro metalen, andere dan deze die beho-
ren tot het PMD, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en herbruikbare goe-
deren. 
§12. Restafval: fractie van de huishoudelijke afvalstoffen dat niet selectief kan aangebo-
den worden. 
§13. Recycleerbaar huisvuil: de huishoudelijke afvalstoffen waarvoor door de Opdracht-
houdende Vereniging MIROM een selectieve inzameling is of wordt voorzien. 
§ 14. Klein Gevaarlijk Afval, zijnde de afvalstoffen zoals vermeld in artikel 1.2.1 §2.45° 
van het VLAREMA. 
§ 15. PMD: Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. 



§16. VLAREMA: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 februari 2012 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen. 
 
Afdeling 2 – Verbranden, sluikstorten en aanbieden van afval op een wijze, niet 

conform aan dit reglement. 

Artikel 1 

§1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om 
om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen met 
uitzondering van: 
- het verbranden, conform de wettelijke bepalingen van plantaardige afvalstoffen, af-

komstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige 

werkzaamheden; 

- het verbranden van onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale ver-

brandingscapaciteit van maximum 50 kg/u voor de verwarming van een woonverblijf of 

een werkplaats. 
§ 2. Het is verboden om te sluikstorten.  
- Bij overtreding hiervan moet de overtreder overgaan tot onmiddellijke verwijdering. Bij 
gebreke daarvan gebeurt de verwijdering van overheidswege op kosten van de overtre-
der. 
- Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de Burgemeester jegens de eige-
naar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit regle-
ment of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering hiervan beve-
len. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. Indien 
deze weigert de afvalstoffen binnen de week, te rekenen vanaf de ontvangst van het be-
vel van de Burgemeester, te verwijderen, is de gemeente van overheidswege gemachtigd 
ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te 
laten opruimen. 
§3. Thuiscomposteren kan mits geen abnormale hinder voor de buren ontstaat. 

Artikel 2 

§ 1. Onverminderd de bepalingen van dit reglement is het verboden om volgende voor-
werpen mee te geven met om het even welke ophaling van huishoudelijke afvalstoffen: 
1) Vloeibare afvalstoffen; 
2) Gasflessen; 
3) Ontplofbare voorwerpen; 
4) Grond; 
5) Krengen van dieren en slachtafval; 
6) Autobanden; 
7) Autowrakken; 
8) Afbraakmateriaal van gebouwen; 
9) Kabels en kettingen; 
10) Geneesmiddelen; 
11) Puin; 
12) Toxisch en gevaarlijk afval; 
13) Brandende en bijtende storten; 
14) Afvalwaters; 
15) Radioactief afval; 
16) Ontplofbaar afval. 
§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke 
selectieve inzameling aan huis: 
- grofvuil; 

- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 

- alle zaken opgesomd in artikel 2 §1 
§ 3. Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden 
om om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe 



aangewezen door de Burgemeester of door MIROM, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te 
zamelen. 
§ 4. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te 
bieden. 
§ 5. Het is verboden de onderrichtingen van de ophalers en de parkwachter(s) te nege-
ren.  
§ 6. De afvalstoffen moeten na 19 u van de dag voorafgaand aan de ophaling en ten 
laatste voor 5 u van de dag van de ophaling zelf buitengeplaatst worden. 
§ 7. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels 
het voorgeschreven recipiënt en op de voorgeschreven wijze aangeboden te worden aan 
de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder geves-
tigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. 
De aanbieder die afgelegen van de openbare weg of langs wegen, plaatsen of stegen ge-
vestigd is, die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen het voor-
geschreven recipiënt te plaatsen op het dichtst bij de openbare weg grenzende perceel, 
dat wel toegankelijk is. 
§ 8. De inwoners die het recipiënt of de afvalstoffen buiten zetten, zijn ertoe gehouden 
alle normale maatregelen te nemen opdat de inhoud ervan niet verspreid wordt en opdat 
een eventuele noodzakelijke opkuis gebeurt. 
§ 9. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of 
gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde perso-
neel in de uitoefening van hun functie. 
§ 10. Afval dat om welke reden dan ook niet werd meegenomen, moet nog dezelfde dag 
terug binnengehaald worden. 
 
Afdeling 3 – Afval op standplaatsen, markten, kermissen en afval afkomstig van 

afhaalinrichtingen voor de verkoop van dranken of snacks. 

Artikel 3 

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare 
weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden 
verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) moet op een behoorlijke wij-
ze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten voorzien. 

Artikel 4 

De diverse vrijkomende fracties (met restafval vergelijkbaar bedrijfsafval, PMD, papier en 
karton e.d.) dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. 
Deze dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat vermeldt welke frac-
tie het betreft.  

Artikel 5 

De uitbater moet de recipiënten zelf tijdig ledigen en het recipiënt zelf, de standplaats en 
de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein houden. 
 
Afdeling 4 – zwerfvuil  

Artikel 6 

§1. Papier, snoepverpakkingen, vruchtenschillen, dozen, blikjes en alle andere dergelijke 
voorwerpen waarvan het publiek zich wenst te ontdoen moeten in de daartoe bestemde 
recipiënten op het openbaar domein gedeponeerd worden. 
§2. Deze recipiënten mogen niet gebruikt worden om huishoudelijk afval in te deponeren.  
§3. In blikvangers mag enkel PMD-afval gedeponeerd worden 
 
Afdeling 5 - Afval van huisdieren 

Artikel 7 



De eigenaars van huisdieren moeten er over waken dat de uitwerpselen van hun huisdie-
ren door hun persoonlijk toedoen verwijderd worden van de straten, voet- en fietspaden, 
pleinen en plantsoenen, behoudens op de daartoe door het gemeentebestuur speciaal 
voorziene plaatsen. Bij vaststelling van overtreding zal dit beschouwd en gesanctioneerd 
worden overeenkomstig de in dit reglement voorziene bepaling i.v.m. sluikstorten. De 
begeleiders moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van hun dier. De te gebruiken zakjes moeten kunnen gebruikt worden voor 
het daartoe bestemde doel. Dit artikel geldt niet voor visueel gehandicapten. 
 
Afdeling 6 – Afval op evenementen 

Artikel 8 

De organisatoren van evenementen moeten in samenspraak met de gemeente de nodige 
acties ondernemen om afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen. 
 
Afdeling 7 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers 

Artikel 9 

§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen vóór 5 u en na 
22 u. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaan-
de panden of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het recyclagepark, andere dan 
de brievenbus.  
§ 2. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers, respectievelijk enkel re-
clamedrukwerk, te bedelen in de brievenbus die voorzien is van een zelfklever “Nee gra-
tis pers/nee reclamedrukwerk.”, of “ja gratis pers/nee reclamedrukwerk.” 
 
Afdeling 8 – Algemene bepalingen rond de afgifte en inzameling van huishoude-

lijke afvalstoffen 

Artikel 10 

§1. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en – makelaars, daar-
toe aangewezen bij deze verordening of door het College van Burgemeester en Schepe-
nen of door MIROM Roeselare, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen te aanvaar-
den of in te zamelen. 
§2. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te ge-
ven of voor inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffen 
handelaars en -makelaars dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door het 
college van burgemeester en schepenen of door MIROM Roeselare. 
 
HOOFDSTUK II : INZAMELING VAN RESTAFVAL EN DE GEMENGDE FRACTIE VAN 
HET VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL 
Afdeling 1 – Definitie 

Artikel 11 

Onder restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt ver-
staan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishou-
ding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in het voorgeschreven recipiënt voor de 
ophaling van het restafval of de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval 
kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein ge-
vaarlijk afval (KGA), groenafval, PMD-afval, grofvuil, AEEA (afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten), banden, bouw- en sloopafval. 
 
Afdeling 2 – Inzameling 

Artikel 12 



§ 1. Het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden 
huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en plei-
nen, op de door het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde dagen. 
§ 2. Het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet 
worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het restaf-
val en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het restafval en de gemengde fractie van 
het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een recyclagepark. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 13 

§ 1. Het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten 
gescheiden aangeboden worden in respectievelijk een officiële restafvalzak van 60 of 30 
liter voor het huishoudelijk afval en een officiële KMO-zak voor vergelijkbaar bedrijfsafval 
zoals deze tegen betaling ter beschikking gesteld worden. De restafvalzak moet zorgvul-
dig gesloten worden volgens de aanduiding op de zak en mag geen scheuren, barsten of 
lekken vertonen. 
§ 2. Het gewicht van de aangeboden restafvalzak mag niet zwaarder zijn dan 15 kg. 
§ 3. Het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten 
aangeboden worden zodanig dat er geen risico is voor de veiligheid en de gezondheid 
van de ophalers. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen ge-
vaar kunnen opleveren voor de ophalers. 
 
HOOFDSTUK III – INZAMELING VAN GROF VUIL 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 14 

* De term “groot huisvuil” is eigenlijk een volkse benaming en verzamelterm voor de 
diverse afvalsoorten die via deze dienstverlening aan huis worden opgehaald. Volgende 
gesorteerde afvalsoorten van huishoudelijke oorsprong worden aan huis opgehaald: grof 
vuil of grote stukken brandbaar materiaal, metaal, AEEA, houtafval en grote stukken 
plastics. 
* Grof vuil of grote stukken brandbaar materiaal: alle afvalstoffen ontstaan door de nor-
male werking van een particuliere huishouding die omwille van de omvang, de aard en/of 
het gewicht niet in het recipiënt voor de ophaling van restafval kan aangeboden worden 
met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- 
en tuinafval, PMD-afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, bouw- en 
sloopafval, houtafval, gemengde metalen,  autobanden en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
* op aanvraag: inwoners contacteren MIROM met de vraag om het “groot huisvuil “aan 
huis te komen ophalen. 
* op aanvraag: inwoners contacteren MIROM met de vraag om het tuinafval (enkel 
snoeihout, sparren, boomwortels en struiken) aan huis te komen ophalen. Aarde en gras 
zijn niet toegelaten. 
 
Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 15 

§1. Het “groot huisvuil” en grote hoeveelheden tuinafval worden op aanvraag en tegen 
betaling ingezameld. Inwoners kunnen hun aanvraag telefonisch of via de website over-
maken aan MIROM Roeselare. MIROM Roeselare bevestigt deze afspraak schriftelijk sa-
men met een overschrijvingsformulier. Alleen indien vooraf betaald wordt, garandeert 
MIROM Roeselare de ophaling. 
§3. De inzameling van “groot huisvuil” en tuinafval gebeurt op de dagen door MIROM 
Roeselare bepaald. Het afval wordt door de klanten/inwoners aangeboden op een plaats 
die bereikbaar is voor de ophaalwagen.  



§4. Grote stukken brandbaar materiaal mogen niet worden meegegeven met de inzame-
ling van het restafval en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of een 
inzameling, andere dan deze van het groot huisvuil. 
§5. Het groot huisvuil mag enkel opgehaald worden door organisaties die door het Colle-
ge van Burgemeester en Schepenen hiervoor zijn aangesteld. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 16 

§1. Het “groot huisvuil” en tuinafval worden aangeboden aan de straatzijde op de dag 
dat MIROM met de inwoner heeft afgesproken. Niets mag in afvalzakken, kartonnen do-
zen of papieren zakken worden aangeboden. 
§3. Per ophaalbeurt van “groot huisvuil” moet er voor min. 3 € worden aangeboden en 
mag er voor max. 25 € aangeboden worden. Bied een inwoner meer dan 25 € aan per 
beurt, dan betaalt de inwoner de effectieve verwerkingsprijs van het afval. Die prijs is 
afhankelijk van de marktprijs. Jaarlijks mag een ophaalpunt maximaal 6x een beroep 
doen op dit systeem. 
§4. Het tuinafval moet los worden aangeboden en moet vlot toegankelijk zijn voor de 
vrachtwagen met kraan. 
§5. Op de ophaaldag moet er iemand van het ophaalpunt aanwezig zijn. 
§6. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet meer 
wegen dan 50 kg.  
§7. Alle voorwerpen worden zo aangeboden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor 
de ophalers. 
 
Afdeling 4- Betaling 

Artikel 17 

§1. De prijs voor ophaling van groot huisvuil bestaat uit een administratiekost per opha-
ling en een verwerkingsprijs voor het afval. Die prijs varieert naar het gelang van het 
afval dat aangeboden wordt. De tabel met tarieven is te raadplegen bij de milieudienst in 
het gemeentebestuur of bij MIROM Roeselare of op de website van MIROM Roeselare. 
§2. Tuinafval wordt tot 7 m³ opgehaald voor 50 euro per ophaalbeurt. Grotere hoeveel-
heden tuinafval worden na ophaling gefactureerd aan 7 € per m³. 
 
HOOFDSTUK IV – SELECTIEVE INZAMELING 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 18 

Onder hol glas wordt verstaan: flessen en bokalen ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend 
glas, serreglas, kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilam-
pen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, andere afvalstoffen 
e.d.. 

Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 19 

§ 1. Hol glas wordt ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de 
gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners 
van de gemeente. Hol glas wordt ook ingezameld op het recyclagepark.. 

§ 2. Glas mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde fractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling. 

Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 20 



§ 1. Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, moet, afhankelijk van de kleur, 
in de daartoe voorziene glascontainers worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aan-
bieding ontdaan van deksels en stoppen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. 
§ 2. Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan hol glas in glascontai-
ners is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen 
achter te laten, ook al is de glascontainer volledig gevuld. Dit wordt beschouwd als sluik-
storten. 
§ 3. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20 u en 8 u. 
 
HOOFDSTUK V – SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 21 

Onder papier en karton wordt verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften 
en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, 
schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpak-
kingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een ver-
gelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met 
waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, 
kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, 
e.d.. 
 
Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 22 

§ 1. Papier en karton wordt 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. Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark.  
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het restafval en de gemengde 
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grof vuil of een selectieve inzameling, an-
dere dan deze van papier en karton. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 23 

§ 1. Het papier en karton moet verpakt zijn in een andere kartonnen doos of samenge-
bonden met niet-metalen binddraad. Kartonnen dozen dienen in elkaar gevouwen of ge-
scheurd te zijn.  
§ 2. Per ophaalbeurt mag maximaal 2m³ papier en karton worden aangeboden. 
 
HOOFDSTUK VI – SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC-VERPAKKINGEN, 
METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS (PMD) 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 24 

Onder PMD wordt verstaan; plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief 
kroonkurken) en drankkartons ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
 
Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 25 

§ 1. Het PMD-afval wordt huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen 
waar de ophaling is ingericht, op de bepaalde dagen. Het PMD-afval wordt ook ingeza-
meld op het recyclagepark. 



§ 2. Het PMD-afval mag niet meegegeven worden met het restafval en de gemengde 
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzame-
ling, andere dan deze van de plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkar-
tons. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 26 

§ 1. Het PMD-afval moet verpakt worden in officiële PMD- zakken. Deze zakken zijn ver-
krijgbaar bij de verdeelpunten die tegen betaling ter beschikking gesteld worden. De 
PMD-zak moet zorgvuldig gesloten worden en mag geen scheuren, barsten of lekken ver-
tonen. 
§ 2. Het aangeboden PMD-afval mag geen restafval, KGA, glas, etensresten of andere 
afvalstoffen bevatten. 
§ 3. De verschillende fracties van de plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons mogen gemengd in de PMD-zak worden aangeboden. Het is verboden om 
afval, dat niet overeenkomt met de bepalingen van de selectieve inzameling voor PMD, te 
deponeren in een PMD-zak. Indien het afval – geheel of gedeeltelijk – niet overeenkomt 
met deze bepalingen kan de ophaler weigeren de PMD-zak mee te nemen. In zo’n geval 
zullen de betrokken inwoners op de hoogte gesteld worden van de oorzaak van deze 
weigering door middel van een sticker gekleefd op de PMD-zak of door elk ander middel. 
De om deze reden geweigerde PMD-zakken moeten onverwijld teruggenomen worden 
door de verantwoordelijke bewoners en mogen tijdens de volgende selectieve inzameling 
opnieuw aangeboden worden nadat het afval, dat niet aan de bepalingen voldoet, eruit 
verwijderd werd.  
 
HOOFDSTUK VII – SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIELAFVAL 
Afdeling 1 - Definitie 

Artikel 27 

§1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle her-
bruikbare en recycleerbare kledij voor dames, heren en kinderen, lederwaren, schoenen, 
handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servet-
ten, handdoeken), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particu-
liere huishouding (en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit).  
 
Afdeling 2 - Inzameling 

Artikel 28 

§ 1. De inzameling van textielafval wordt uitsluitend georganiseerd door de opdrachthou-
dende vereniging MIROM Roeselare of door de door haar aangewezen instellingen. Enkel 
de geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen die toela-
ting krijgen van MIROM Roeselare zijn gemachtigd om textielcontainers te plaatsen. 
§ 2. De inzameling van textielafval geschiedt uitsluitend in de door de opdrachthoudende 
vereniging MIROM Roeselare opgestelde of toegelaten textielcontainers. Deze containers 
staan opgesteld in de gemeente en bij de Kringwinkel. 
§3. Het is verboden om textielafval aan te bieden met het restafval of enige andere huis-
aan-huis inzameling van selectief ingezamelde afvalstoffen. 
§4. De huis-aan-huis inzameling van textiel is enkel toegelaten voor de door MIROM 
Roeselare of het College van Burgemeester en Schepenen aangewezen inzamelaars, ver-
enigingen of scholen. 
 
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding 

Artikel 29 



§ 1. Het textiel dient bij het deponeren in een container in een degelijke en goed gesloten 
zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat of besmeurd zijn. Het is verbo-
den om textielafval in de textielcontainers te deponeren tussen 21u en 7u.  
§ 2. Het is verboden om naast de textielcontainers lege of volle dozen, kratten, zakken of 
andere voorwerpen achter te laten, ook al is de container volledig gevuld. 
 
HOOFDSTUK VIII – GEBRUIK VAN HET DIFTAR RECYCLAGEPARK 
(AANVOERREGLEMENT) 
Afdeling 1 - Definities en toepassingsgebied 

Artikel 30 
 Vlarem 

 Vlarema 

 Materialendecreet 

 Algemeen gemeentelijk politiereglement 

 GASreglement 

 Milieuvergunning 

 Retributiereglement 

 Privacy 

 

Artikel 31 
 MIROM is een samenwerkingsverband tussen MIROM Menen en MIROM Roeselare. 

 Werkingsgebied: de gemeenten Menen, Wevelgem, Wervik, Hooglede, Houthulst, Koekelare, 

Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Win-

gene, Zonnebeke. 

 De benaming ‘recyclagepark’ wordt gebruikt in plaats van de benaming ‘containerpark’ om de 
nadruk te leggen op de inspanningen die gebeuren om het afval te recycleren. 

 Bezoeker: de persoon die zich op het recyclagepark bevindt voor het aanvoeren van afval, en de 

personen die hem vergezellen. 

 KMO klant: de elektronische kaart die wordt gegeven aan de KMO klanten om zich te identifice-

ren aan de zuilen. 

 Parkwachter: het personeelslid van de gemeente/MIROM dat instaat voor de goede werking op 

het recyclagepark, en dat herkenbaar is aan de kledij. 

 Diftar: staat voor gedifferentieerd tariferen. Met de diftar streeft men er naar om het principe toe 

te passen dat de vervuiler betaalt. Op het recyclagepark wordt dit toegepast door het systeem 

van de identificatie met de eID en het afwegen op de weegbruggen. 

 eID: de elektronische identiteitskaart 

 rode, groen of oranje groep: afvalstoffengroepen, opgemaakt op basis van de indeling “steeds 
betalend”, “steeds gratis” en “betalend vanaf een bepaald aangevoerd tonnage”. 

 Het recyclagepark is een met toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar 

particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde 

gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkba-

re bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren. 

 Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstof-

fen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die 

daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering. 

 Voor de toepassing van dit reglement wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar 

met bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan bedrijfsafval-

stoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die 

ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale 

werking van een particuliere huishouding. 



Artikel 32 

Dit reglement is van toepassing op het recyclagepark, uitgebaat door de gemeente Zon-
nebeke: Kortekeerstraat 1, 8980 Zonnebeke 

Artikel 33 

Door het betreden van het recyclagepark verklaart de bezoeker zich akkoord met de toe-
passing van onderhavig aanvoerreglement. 

Artikel 34 

Voor wie gebruik maakt van het recyclagepark is tevens de betreffende algemene politie-
verordening van toepassing. 

 
Afdeling 2 - Openingsuren 

Artikel 35 
Openingsuren van het recyclagepark: 
Maandag: gesloten 
Dinsdag: 14.00u - 18.00u 
Woensdag: 9.00u – 12.00u en 14.00u – 18.00u 
Donderdag: 14.00u – 19.00u 
Vrijdag: 14.00u – 18.00u 
Zaterdag: 9.00u – 15.00u 
Het brutogewicht van het voertuig van de aanvoerder bedraagt hoogstens 4000 kg. 
Op donderdag tussen 14.00u en 19.00u kunnen aanvoerders met een voertuig met een brutogewicht 
van meer dan 4000kg tot 10000 kg aanvoeren op het recyclagepark. 

Artikel 36 

De bezoeker moet ten laatste op het sluitingsuur het recyclagepark hebben verlaten. 

Artikel 37 

De sluitingsdagen van het recyclagepark zijn terug te vinden op de ophaalkalender die 
jaarlijks door MIROM verspreid wordt en op de website www.mirom.be . 

 
Afdeling 3 – Toegelaten aanvoerders 

Artikel 38 

Het recyclagepark is toegankelijk voor: 
- Reglementair ingeschreven inwoners uit het werkingsgebied (aanmelden met eID) 

- Reglementair ingeschreven vreemdelingen uit het werkingsgebied (aanmelden met eID) 

- Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is van de gemeente (aanmelden met eID van 

de producent) 

- Nabestaanden van overleden inwoners van de gemeente (aanmelden met badge) 

- Zelfstandigen, KMO’s, scholen, verenigingen, OCMW’s, rusthuizen, gemeenschappen, gemeente-

diensten (aanmelden met badge + eID) 

- Eigenaars tweede verblijven (aanmelden met badge + eID) 

- Eigenaars in de gemeente doch niet wonend in de gemeente (aanmelden met badge + eID) 

- Toekomstige inwoners (aanmelden met badge + eID) 

Artikel 39 

De totale lengte van het te wegen voertuig is hoogstens 9 meter. 

Artikel 40 

Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassen begeleider en 
mogen niet vrij rondlopen op het recyclagepark. 

Artikel 41 
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Dieren zijn niet toegelaten op het recyclagepark. 

Artikel 42 

Personen vreemd aan de dienst die geen afvalstoffen aanbrengen, hebben geen toegang 
tot het recyclagepark. 
 
Afdeling 4 – Toegelaten afvalstoffen  

Artikel 43 
Enkel afvalstoffen geproduceerd binnen het werkingsgebied mogen aangeleverd worden. 

Artikel 44 
Volgende afvalstoffen worden geaccepteerd: 

 Aarde: geen vervuilde aarde, geen mengeling van grond en stenen 

 AEEA (elektro) 

o Koel- en vriestoestellen: koelkast, diepvriezer, klimaatregeling, luchtontvochtiger 

o Groot witgoed: droogkast, (af)wasmachine, elektrisch fornuis, zonnebank 

o TV en beeldbuishoudend goed: beeldbuishoudende TV en PC-schermen 

o Overige toestellen: microgolf, koffiezet, strijkijzer, video, verlichtingstoestel,… 

 Asbestcement 

 Bloempotten in plastic: bloempotten in plastic en plantentrays 

 Brandbaar grof vuil: brandbaar afval dat omwille van het formaat niet in de restafvalzak kan 

 Elektriciteitskabels: alleen kabels met koperdraad, zonder toestellen en stekkers 

 Folies in plastic: (niet vervuild) plastic zakjes, bubbelfolies, baksteenfolies, krimpfolies, verpakkingsfo-

lie 

 Gipsafval: gipsplaten, gyproc, gipsblokken, witte pleister 

 Harde plastics/PVC: tuinstoelen en tafels, speelgoed, bankjes, emmers, elektriciteitsbuizen, raampro-

fielen, rolluiken, dakgoten, pvc planchetten, sanitaire buizen 

 Hol glas (glasbol): flessen, flacons en bokalen in doorzichtig glas 

 Houtafval: houten paletten, kisten, spaan- en multiplexplaten, verlijmd hout, geschilderd hout, 

afbraakhout, meubelhout, vezelplaat, MDF 

 Klein gevaarlijk afval (batterijen, motorolie, TL-lampen, gevaarlijke producten, rookdetectoren, 

frituurolie en –vet in verpakking …). Niet toegelaten voor KMO’s 

 Metaal 

 Niet recycleerbaar afval: porselein, keramiek, ytong, loodglas, pyrexglas, glazen vazen 

 Papier-karton: papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften en folders, boeken, 

briefpapier en printpapier 

 PMD: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (verplicht in reglementaire 

PMD zak) 

 Piepschuim: wit en onbevuild. Bij aanlevering per zak, zak dient dichtgemaakt te worden met touw 

(geen kleefband) 

 Steenpuin: beton, bakstenen 

 Textiel: enkel draagbare kledij, schoeisel, handtassen, beddengoed, gordijnen, tafelkleden, servetten 

 Tuinafval: gras, haagscheersel, snoeihout, boomwortels 

 Vlak glas: dubbel glas, gekleurd glas, gewapend glas (=draadglas), spiegelglas, glasraam, gelaagd 

glas, vensterglas, autoruiten 

Artikel 45 
De volgende afvalstoffen mogen niet op het recyclagepark aangeboden worden (deze opsom-
ming is niet limitatief): 

- Restafval: brandbaar niet-recycleerbaar afval dat in restafvalzak of KMO-zak kan aange-

boden worden 

- Groente- en fruitafval 



- Gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen (explosieven, munitie) 

- Radioactief afval: uitgezonderd rookdetectoren 

- Afvalstoffen van een gemeente buiten het werkingsgebied 

- Krengen van dieren en slachtafval; 

- Autobanden en autowrakken. 

Artikel 46 

Geweigerde afvalstoffen dienen door de aanbrengers terug te worden meegenomen. 
 

Afdeling 5 – Aanvoermodaliteiten  

Artikel 47 

De aangevoerde afvalstoffen dienen vooraf gesorteerd te worden. De bezoeker zal de 
samengestelde onderdelen (zetels, ramen,…) vooraf demonteren. Het is niet toegelaten 
om op het recyclagepark onderdelen te demonteren. Ramen, kaders, aquariums die glas 
bevatten, moeten vooraf gedemonteerd worden. Het is niet toegelaten om glas op het 
recyclagepark te demonteren of kapot te slaan. 

Artikel 48 

De bezoeker zal zich niet langer dan nodig voor het deponeren van het afval op het recy-
clagepark ophouden. 

Artikel 49 

De afvalstoffen moeten door de bezoeker zelf, in het voorziene recipiënt of op de voor-
ziene plaats gedeponeerd worden. Afval dat elders wordt gedeponeerd, wordt beschouwd 
als sluikstorten. 

Artikel 50 

De bezoeker dient de geldende sorteerregels na te leven en volgt de instructies op van 
de parkwachter of die vermeld staan op de borden of lichtkrant. 

Artikel 51 

Tijdens het lossen van de afvalstoffen dient de motor van het voertuig stilgelegd te wor-
den. 

Artikel 52 

De bezoeker dient alle geldende milieuregels te respecteren. Eventuele lekkages dienen 
onmiddellijk te worden gemeld en opgeruimd. De bezoeker dient het door hem bevuilde 
terrein op te kuisen. 

Artikel 53 

Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, 
gebouwen, beplantingen of uitrusting. 

Artikel 54 

Het is verboden om afvalstoffen of andere materialen mee te nemen van op het recycla-
gepark. Alle gedeponeerde afvalstoffen zijn eigendom van MIROM. Het is ook niet toege-
laten om op het recyclagepark afvalstoffen of andere materialen uit te wisselen met an-
dere bezoekers. Het is verboden de gedeponeerde afvalstoffen te doorzoeken. 

Artikel 55 

Het is verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de omheining op 
het recyclagepark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstor-
ten. 

Artikel 56 

Het is verboden om giften (geld, drank, voedsel, …) te geven aan de parkwachter. 



Artikel 57 

Op het recyclagepark geldt een algemeen rookverbod. 
 

Afdeling 6 – Werking Diftar systeem  

Artikel 58 
De werking van het diftarsysteem wordt uitgelegd in bijgevoegde folder die integraal deel uitmaakt van 
dit aanvoerreglement (bijlage). 

Artikel 59 
De bezoeker dient zich correct te registreren en moet op de zuilen de juiste keuzes maken. 

Artikel 60 
De bezoeker te voet of met de fiets heeft geen voorrang op de voertuigen en moet in de rij aanschui-
ven. Voordat hij de weegbrug betreedt, moet hij de daarvoor bestemde knop indrukken. 

Artikel 61 
De bezoeker moet zich aan elke zuil identificeren met zijn eID. 

Artikel 62 
Bij het afwegen van een voertuig op een weegbrug moeten alle inzittenden zich in het voertuig bevin-
den. Elke aanvoerder dient zijn wagen zorgvuldig te positioneren op de weegbruggen zodat er correct 
kan afgewogen worden. 

Artikel 63 
De bezoeker mag het recyclagepark alleen betreden via de ingang en na aanmelding via de zuilen. 

Artikel 64 
Bezoekers met defecte eID worden niet toegelaten, zij moeten eerst hun kaart laten vervangen. 

Artikel 65 
De retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad van Zonnebeke. De geldende retributieprij-
zen kunnen geraadpleegd worden op de website www.mirom.be. De tarieven worden vastgesteld door 
de raad van bestuur. 
 
De aanrekening als retributie of als tarief is als volgt bepaald: 

Reglementair ingeschreven inwoners uit het werkingsgebied Retributie 

Reglementair ingeschreven vreemdelingen uit het werkingsgebied Retributie 

Derden die aanvoeren voor een producent die inwoner is van de ge-

meente 

Retributie 

Nabestaanden van overleden inwoners van de gemeente Retributie 

Zelfstandigen, KMO’s, scholen, verenigingen, OCMW’s, rusthuizen, ge-

meenschappen, gemeentediensten 

Tarief 

Eigenaars tweede verblijven Tarief 

Eigenaars in de gemeente doch niet wonend in de gemeente Tarief 

Toekomstige inwoners Tarief 

 

Afdeling 7 – Aanvoer met (KMO )badge  

Artikel 66 
Zelfstandigen, KMO’s, scholen, verenigingen, OCMW’s, rusthuizen, gemeenschappen, gemeente-
diensten, eigenaars tweede verblijven, eigenaars in de gemeente doch niet wonend in de gemeente, 
toekomstige inwoners kunnen toegang krijgen tot het recyclagepark door middel van een badge. 

Artikel 67 
De badge kan aangekocht worden via de website www.mirom.be of aangevraagd worden via de ge-
meente. Pas na ontvangst van de badge kan er aangevoerd worden op het recyclagepark. 
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Afdeling 8 – Aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  

Artikel 68 
Aanvoerders van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen tijdens de openingsuren op donderdag 
zoals vermeld in artikel 34 van dit reglement aanvoeren. 

Artikel 69 
De aangevoerde hoeveelheid mag de normale werking van het recyclagepark niet verstoren. 

Artikel 70 
Elke aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moet afgewogen worden per afvalstof. 

Artikel 71 
Voor de aanvoer van vergelijkbaar bedrijfsafval dient de aanvoerder zich bij de aankomst aan te mel-
den met de KMO-badge en zijn eID. 

Artikel 72 
De aanvoerder van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moet steeds over de weegbrug, ook al heeft deze 
enkel afval uit de groene groep mee. 

Artikel 73 
Voor de aanvoerders van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen is onderhavig aanvoerreglement integraal 
van toepassing. 

Artikel 74 
De aanvoerder van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen ontvangt aan de betaalzuil een printerticket, dat 
geldt als factuur. 

Artikel 75 
Bij defecten aan de DIFTAR-toestellen waarbij de weeggegevens niet meer correct kunnen geregi-
streerd worden, wordt geen verdere aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen meer toegelaten. 

Artikel 76 
Indien door een defect aan de DIFTAR-toestellen de weging of betaling niet kan afgewerkt worden, zal 
de parkwachter een zo goed mogelijke schatting maken van de gewichten, zodat deze nog kunnen 
verrekend worden. 

 

Afdeling 9 – Veiligheid  

Artikel 77 
De snelheid van de voertuigen op het recyclagepark is beperkt tot 5 km/u. 

Artikel 78 
De bezoeker mag de pers niet zelf bedienen. Het deponeren van afval in de pers moet steeds gebeu-
ren vanaf de begane grond. In geen geval mag er gelost worden vanaf een voertuig, trapje, of een 
ander middel. De bezoeker mag in geen geval de pers beklimmen. 

Artikel 79 
De bezoeker is verplicht gebruik te maken van de voorziene trappen bij de container om zijn afval in 
de container te gooien. In geen geval mag er afval van op de grond in de containers gegooid worden. 

Artikel 80 
De bezoeker mag de afgebakende KGA-zone niet betreden. 

Artikel 81 
De bezoeker wordt via dit reglement gewezen op mogelijk struikel- of valgevaar door een gladde bo-
dem (door weersinvloeden, gemorste afvalstoffen,…), door oneffenheden van de verharding, of door 
gemorste afvalstoffen. De containers kunnen bevuild zijn door gemorste afvalstoffen. De bezoeker zal 



dan ook de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen, en voorzien zijn van gepast schoeisel 
en kledij. 

Artikel 82 
De bezoeker moet er rekening mee houden dat hij zich kan verwonden bij het uitladen, transporteren 
en deponeren van afval. De bezoeker zal zelf instaan voor de passende beschermingsmiddelen 
(handschoenen, werkkledij, veiligheidsbril,…) 

Artikel 83 
De bezoeker dient voorrang te verlenen aan de vrachtwagens die instaan voor het containertransport. 
Bij ophaling wordt een werkzone afgebakend. Het is verboden om de werkzone te betreden. Voertui-
gen die zich binnen de werkzone bevinden, moeten extra voorzichtig zijn en onmiddellijk na het lossen 
de werkzone verlaten. 

Artikel 84 
De bezoeker dient de rijrichtingen van het recyclagepark te respecteren. 

Artikel 85 
De bezoeker dient hoffelijk aan te schuiven in de wachtrij in afwachting van zijn registratie aan de 
ingangszuil. 

 

Afdeling 10 – Toezicht en bevoegdheden parkwachter  

Artikel 86 
Tijdens de openingsuren staat het recyclagepark permanent onder toezicht van één of meerdere 
parkwachters. 

Artikel 87 
De bezoekers dienen nauwgezet en stipt de richtlijnen van de parkwachters en de op het park aange-
brachte instructies na te leven. 

Artikel 88 
De bezoeker is verplicht om op vraag van de parkwachter zijn eID, badge en weegticket te tonen. 

Artikel 89 
De parkwachter kan de registratie van de gekozen afvalstoffen wijzigen indien blijkt dat deze verkeerd 
werden aangemeld. 

Artikel 90 
De parkwachter kan het geregistreerd gewicht van een aanvoer wijzigen wanneer hij vaststelt dat de 
weging foutief is gebeurd (bv. door in- of uitstappen personen, of andere manipulaties of fouten). De 
parkwachter zal hiervoor de aanvoer opnieuw afwegen, of indien dit niet meer mogelijk is een zo goed 
mogelijke raming maken. 

Artikel 91 
Wanneer afvalstoffen in de verkeerde container of plaats worden achtergelaten, kan de parkwachter 
de bezoeker verplichten dit afval terug te nemen en op de juiste plaats te deponeren. Niet toegelaten 
afval moet terug mee genomen worden. 

Artikel 92 
Indien er onvoldoende plaats overblijft kan de parkwachter verbieden afvalstoffen te lossen. De be-
zoeker dient deze dan weer mee te nemen. 

Artikel 93 
Het is de parkwachter toegestaan bezoekers aan de poort te laten wachten in functie van een goede 
verkeersregeling op het recyclagepark. 

Artikel 94 



De parkwachter is, om redenen van veiligheid, de goede orde, of andere gegronde redenen, gemach-
tigd de slagboom te blokkeren om te verhinderen dat een bezoeker het recyclagepark betreedt of het 
recyclagepark verlaat. 

Artikel 95 
De parkwachter is gemachtigd problemen, hinderlijk gedrag, misbruik en overtredingen vast te stellen 
en te rapporteren met het oog op verder gevolg of het toepassen van een sanctie. 

 

Afdeling 11 – Sancties  

Artikel 96 
Het overtreden van het aanvoerreglement kan gesanctioneerd worden met een toegangsverbod op 
het recyclagepark. Het toegangsverbod heeft betrekking op al de leden van het betrokken gezin. De 
duur van het toegangsverbod bedraagt minstens 1 week en hoogstens 1 jaar, en staat in verhouding 
tot de ernst en de frequentie van de overtreding. Het toegangsverbod wordt opgelegd door het Colle-
ge van Burgemeester en Schepenen of zijn aangestelde. Het toegangsverbod treedt onmiddellijk in, 
wordt schriftelijk gemeld aan de referentiepersoon van het gezin/contactpersoon aanvrager badge, en 
wordt ondertekend door de Burgemeester en de Secretaris. 

Artikel 97 
De persoon die een toegangsverbod werd opgelegd kan binnen de 30 dagen na ontvangst van het 
schrijven beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en Schepenen, die de sanctie kan 
herzien. Zolang de beroepsprocedure loopt, blijft het toegangsverbod van toepassing. 

Artikel 98 
In geval van het foutief deponeren van afvalstoffen kan de overtreder verplicht worden het fout depo-
neerde afval terug op te halen. Bij weigering hiervan kan er een toegangsverbod op het recyclagepark 
worden opgelegd. 

Artikel 99 
Onverminderd de sancties voorzien in de vorige artikels, blijft de overtreder onderworpen aan de toe-
passing van 

 De straffen voorzien in het politiereglement 

 De belasting conform het belastingsreglement op ambtshalve verwijdering van afvalstoffen 

 De sancties voorzien in het GAS-reglement 

 Andere wetgeving die op de overtreding van toepassing is. 

 
Afdeling 12 – Slotbepalingen  

Artikel 100 
Dit reglement wordt van kracht op 1 december 2015. Dit reglement ligt ter inzage in het portiershuisje, 
en staat op de website www.zonnebeke.be . 

Artikel 101 

Van 1 december 2015 tot 1 januari 2016 geldt een overgangsbepaling: er worden enkel 
inwoners met eID toegelaten en het diftar recyclagepark is niet toegankelijk voor badge 
gebruikers. Tijdens deze periode wordt enkel brandbaar afval (rode groep) tegen betaling 
aanvaard volgens het huidig retributiereglement afvalverwerking en -ophaling. 

15. Gemeentelijke verordening inzake aankondigingsborden langs de 
openbare weg: aanvulling op de zonale verordening  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Cultuur  
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Beheerder: raadslid Koen Meersseman (namens de politieke werkgroep), Niels Ver-
meersch en Kristof Pector 
 

Wetgeving 

 Het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 betreffende het aanplakken en reclame 
maken 

 Besluit van de Vlaamse regering dd. 29 maart 2002 en latere wijzigingen betreffende 
het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het 
privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen 

 Beslissing van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 houdende de goedkeuring van 
de zonale verordening  

 

Documenten en voorgeschiedenis 

In de zonale verordening PZ Ieper (artikel 2.4.1: 1° ) staat dat het verboden is om aan-
plakbrieven aan te brengen en enig ander visueel of auditief reclame- of publiciteitsmid-
del te gebruiken op openbare wegen en plaatsen of aan openbare gebouwen. Het is wel 
toegelaten op de, door het college van burgemeester en schepenen aangeduide, plaats 
op de openbare weg volgens de regels bepaald in een aanvullende gemeentelijke veror-
dening. 
 
In overleg met de dienst cultuur en de technische dienst heeft een werkgroep van de 
meerderheid een reglement uitgewerkt om op het grondgebied van Zonnebeke 8 aan-
kondigingsborden te plaatsen: Ieperstraat (Brieke), Wervikstraat (Kortekeer), Menen-
straat (kant vanuit Menen), Westrozebekestraat, Zillebekestraat, Moorsledestraat, Statie-
straat en Langemarkstraat.  
 
Dit reglement zal in werking treden met ingang van 01 januari 2018. In tussentijd kun-
nen de verenigingen nog hun borden plaatsen op de verschillende locaties die aangeduid 
werden door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Voorstel reglement 
 
Aanvraag 
Art. 1. Het plaatsen van publiciteit langs de openbare weg is verboden, uitgezonderd op 
de locaties die het college van burgemeester en schepenen ter beschikking stelt zonale 
verordening PZ Ieper artikel 2.4.1: 1°). 
De aanvraag tot het aanbrengen van aankondigingsborden dient gericht te worden aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke.  
Het is niet mogelijk gebruik te maken van de borden voor het aankondigen van politieke 
activiteiten. 
 
Art. 2. Er wordt een verbod ingevoerd voor alle andere aankondigingsborden binnen 
Zonnebeke. Uitzonderingen kunnen enkel aangevraagd worden t.a.v het College van 
Burgemeester en Schepenen voor evenementen georganiseerd door een erkende Zonne-
beekse vereniging die doorgaat op het grondgebied van Zonnebeke. 
Deze activiteit moet een bovenlokale uitstraling hebben en meer dan 5.000 bezoekers 
bereiken. 
 
Inschuifborden 
Art 3: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en aanleveren van in-
schuifborden. 
 
Locaties 
Art. 4. 

 Zonnebeke: Ieperstraat (de Brieke), Moorsledestraat, Langemarkstraat 



 Beselare: Wervikstraat (de Kortekeer) 

 Geluveld: Menenstraat (richting van Menen naar Ieper) 

 Passendale: Westrozebekestraat, Statiestraat 

 Zandvoorde: Zillebekestraat 

 
Art. 5. De panelen, 8 stuks, worden geplaatst en terug verwijderd door de technische 
dienst. 
 
Materiaal, opdruk en afmetingen panelen 
Art. 6. Het aankondigingsbord bestaat uit PVC materiaal formaat 200 cm lengte, 30 cm 
hoogte, 1 cm dikte. 
 
Art. 7. Het aantal borden is beperkt tot één aankondigingsbord per paneel. Verschillende 
activiteiten die kaderen in eenzelfde manifestatie, dienen op hetzelfde bord vermeld te 
worden. De borden mogen slechts aan één zijde een aankondiging vermelden. De ach-
terkant dient wit te zijn.  
 
Art. 8. De tekst/opdruk van het aankondigingsbord dient steeds bezorgd te worden aan 
de dienst evenementen.  De datum staat altijd links en de tekst in het midden. Eventueel 
kan er rechts een logo toegevoegd worden, het logo moet in zelfde kleur zijn als belette-
ring. Het geadviseerde lettertype dient opgevraagd te worden bij de dienst evenementen. 
De dienst evenementen zal binnen de 30 kalenderdagen na het ontvangen van het ont-
werp goedkeuring verlenen  
 
Duur 
Art. 9. Het aankondigingsbord wordt maximaal 21 kalenderdagen voor de manifestatie 
aangebracht door de technische dienst en dit in de werkweek volgend op de week waarin 
de borden werden binnengebracht. Bij meer aanvragen dan plaatsen beslist het College 
van Burgemeester en Schepenen over de prioriteit. 
 
Art. 10. De aankondigingsborden worden door de aangeduide firma bezorgd aan de tech-
nische dienst. 
 
Art. 11. De borden worden na datum van de manifestatie bijgehouden door de technische 
dienst. 
 
Art. 12. Het aanbrengen van deze borden kan niet gebeuren voor private handelspublici-
teit. Daarnaast is het niet toegelaten om iets anders vast te maken aan de constructie. 
 
Art.13. De aankondigingsborden blijven eigendom van de gemeente. De belettering 
wordt door de betrokken firma rechtstreeks gefactureerd aan de organisatie. 
 

Financieel 

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0709 61540100 voor het jaar: 2018 € 33.200 
 Resterend krediet voor het jaar 2018: € 33.200 
 Geschatte kostprijs: € 2.000 
 Resterend krediet na deze beslissing: € 31.200 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja 

1419 001 011 001 006 
 

Visum 

Datum visum: 24/10/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 



 

Advies van de dienst en motivatie 

 De dit reglement werd door een werkgroep van de meerderheid opgemaakt in overleg 
met de dienst vrije tijd en de technische dienst.er wordt aan de gemeenteraad om dit 
reglement goed te keuren en in werking te laten treden met ingang vanaf 01 januari 
2018. 

 Het Agentschap Wegen en Verkeer wordt toestemming gevraagd voor de inplanting 
van de borden 

 De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht 
om de nodige acties te ondernemen zodat het regelement op de voorgestelde datum 
in werking kan treden. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

Artikel 1:  
De gemeenteraad keurt de aanvullende gemeentelijke verordening m.b.t. aankondi-
gingsborden langs de openbare weg goed.  
 
Artikel 2:  
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: 

- De Gouverneur 
- Griffie van de Correctionele Rechtbank Ieper 
- Griffie van de Politierechtbank Ieper 
- Commissaris Bob Mestdagh, Arro Ieper  
- Coördinator Lokale Politie Zonnebeke 
- Het Agentschap wegen en Verkeer, afdeling Ieper  
- De dienst evenementen  

 
Bijlage: 
 

GECOÖRDINEERDE VERSIE 

GEMEENTELIJKE VERORDENING ZONNEBEKE DD. 6 NOVEMBER 2017 

Deze gemeentelijke verordening is een aanvulling op de zonale verordening zo-
als goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 en bevat enkel lokale 
aandachtspunten 
 
Art. 1. Ambulante handel 
Aanvulling op: Afdeling 2 - Privatief gebruik van openbare wegen en plaatsen 
 Het is aan de personen die ambulante activiteiten uitoefenen verboden om hun waren 

te verkopen of te koop aan te bieden op de navolgende locaties: 



o op en in de omgeving van militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonu-
menten 

o gemeentelijk kasteeldomein in Zonnebeke en omgeving 
o de diverse marktpleintjes in de gemeente en deelgemeenten 
o de openbare parkings 
o de sporthal, zijn parking en omgeving 
o de OC’s, hun parking en omgeving 

 
Art. 2. Aankondigingsborden langs de openbare weg 
Aanvulling op: Afdeling 4 – reclame en publiciteit  
 
Aanvraag 
Art. 1. Het plaatsen van publiciteit langs de openbare weg is verboden, uitgezonderd op 
de locaties die het college van burgemeester en schepenen ter beschikking stelt zonale 
verordening PZ Ieper artikel 2.4.1: 1°). 
De aanvraag tot het aanbrengen van aankondigingsborden dient gericht te worden aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke.  
Het is niet mogelijk gebruik te maken van de borden voor het aankondigen van politieke 
activiteiten. 
 
Art. 2. Er wordt een verbod ingevoerd voor alle andere aankondigingsborden binnen 
Zonnebeke. Uitzonderingen kunnen enkel aangevraagd worden t.a.v het College van 
Burgemeester en Schepenen voor evenementen georganiseerd door een erkende Zonne-
beekse vereniging die doorgaat op het grondgebied van Zonnebeke. 
Deze activiteit moet een bovenlokale uitstraling hebben en meer dan 5.000 bezoekers 
bereiken. 
 
Inschuifborden 
Art 3: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en aanleveren van in-
schuifborden. 
 
Locaties 
Art. 4. 

 Zonnebeke: Ieperstraat (de Brieke), Moorsledestraat, Langemarkstraat 

 Beselare: Wervikstraat (de Kortekeer) 

 Geluveld: Menenstraat (richting van Menen naar Ieper) 

 Passendale: Westrozebekestraat, Statiestraat 

 Zandvoorde: Zillebekestraat 

 
Art. 5. De panelen, 8 stuks, worden geplaatst en terug verwijderd door de technische 
dienst. 
 
Materiaal, opdruk en afmetingen panelen 
Art. 6. Het aankondigingsbord bestaat uit PVC materiaal formaat 200 cm lengte, 30 cm 
hoogte, 1 cm dikte. 
 
Art. 7. Het aantal borden is beperkt tot één aankondigingsbord per paneel. Verschillende 
activiteiten die kaderen in eenzelfde manifestatie, dienen op hetzelfde bord vermeld te 
worden. De borden mogen slechts aan één zijde een aankondiging vermelden. De ach-
terkant dient wit te zijn.  
 
Art. 8. De tekst/opdruk van het aankondigingsbord dient steeds bezorgd te worden aan 
de dienst evenementen.  De datum staat altijd links en de tekst in het midden. Eventueel 
kan er rechts een logo toegevoegd worden, het logo moet in zelfde kleur zijn als belette-
ring. Het geadviseerde lettertype dient opgevraagd te worden bij de dienst evenementen. 
De dienst evenementen zal binnen de 30 kalenderdagen na het ontvangen van het ont-
werp goedkeuring verlenen  



 
Duur 
Art. 9. Het aankondigingsbord wordt maximaal 21 kalenderdagen voor de manifestatie 
aangebracht door de technische dienst en dit in de werkweek volgend op de week waarin 
de borden werden binnengebracht. Bij meer aanvragen dan plaatsen beslist het College 
van Burgemeester en Schepenen over de prioriteit. 
 
Art. 10. De aankondigingsborden worden door de aangeduide firma bezorgd aan de tech-
nische dienst. 
 
Art. 11. De borden worden na datum van de manifestatie bijgehouden door de technische 
dienst. 
 
Art. 12. Het aanbrengen van deze borden kan niet gebeuren voor private handelspublici-
teit. Daarnaast is het niet toegelaten om iets anders vast te maken aan de constructie. 
 
Art.13. De aankondigingsborden blijven eigendom van de gemeente. De belettering 
wordt door de betrokken firma rechtstreeks gefactureerd aan de organisatie. 
 

16. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan Gemeente 2014 -2019 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiën  
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans 
 
 

Wetgeving 

 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Open-
bare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid art. 172 en art. 175; 

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de 
 boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor 
 Maatschappelijk Welzijn; 
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere 
 voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de 
 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
 Gelet op het Gemeentedecreet 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Ontwerp budget 2017 01 Gemeente Zonnebeke 
 Ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Zonnebeke 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 



 

Advies van de dienst en motivatie 

De Financieel beheerder geeft toelichting bij het ontwerp aanpassing van het Meerjaren-
plan  van de Gemeente Zonnebeke. 
- Het aangepast meerjarenplan bestaat uit volgende documenten: 
 

Omschrijving 

Budgetaanpassingen MJP Detailoverzicht 
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan 
Schema M2: De Staat van het financiële evenwicht 

Schema TM2: De financiële schulden 
 
Strategische nota 

 

Meerjarig Doelstellingen Budget 
 

 
Na voorgestelde aanpassingen wordt het resultaat op kasbasis en de autofinancierings-
marge (Schema M2): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.850.877 3.147.710 2.860.217 2.009.786 735.191 877.274

A. Uitgaven 60/5-694 11.535.265 10.797.052 13.196.070 15.676.977 15.340.623 15.332.649

B. Ontvangsten 14.386.142 13.944.762 16.056.287 17.686.763 16.075.814 16.209.923

1.a. Belastingen en boetes 73 7.439.981 6.941.934 7.559.704 8.254.183 7.794.390 7.880.706

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0

2. Overige
70-7400-7402/9-

742/8-75
6.946.161 7.002.828 8.496.583 9.432.580 8.281.424 8.329.217

II. Investeringsbudget (B-A) -5.875.153 -225.465 53.930 -4.435.497 -4.429.250 -1.531.200

A. Uitgaven 21/28-2906-664 5.730.379 9.191.579 2.742.050 9.697.414 7.948.050 2.718.000

B. Ontvangsten
150-176-180-

4951/2-21/28
-144.774 8.966.113 2.795.980 5.261.918 3.518.800 1.186.800

III. Andere (B-A) -388.669 -508.548 -250.226 -316.081 1.669.449 -293.854

A. Uitgaven 674.689 545.714 274.397 340.210 342.062 555.962

1. Aflossing f inanciële schulden 336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962

a. Periodieke aflossingen 421/4 336.829 295.714 274.397 340.210 342.062 555.962

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 337.860 250.000 0 0 0 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0

B. Ontvangsten 286.020 37.166 24.171 24.129 2.011.511 262.109

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 0 2.000.000 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 286.020 37.166 24.171 24.129 11.511 262.109

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 0 0 0

3. Overige transacties
102-178-4949-

4959
0 0 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.412.945 2.413.696 2.663.921 -2.741.792 -2.024.610 -947.779

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 

boekjaar
5.781.232 2.368.287 4.781.983 7.445.904 4.704.112 2.679.502

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.368.287 4.781.983 7.445.904 4.704.112 2.679.502 1.731.723

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 134.021 -558.569 0 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 134.021 -558.569 0 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.234.266 5.340.553 7.445.904 4.704.112 2.679.502 1.731.723

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht



Beraadslaging en Stemming 

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. De-

monie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  5 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pat-

tyn 

 
 
 
 

Besluitvorming 

 De Gemeenteraad keurt het ontwerp aanpassing Meerjarenplan  van de Gemeente 
Zonnebeke goed. 

 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de financi-
ele dienst. 

 Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid 
 

17. Goedkeuring budgetwijziging gemeente 2017 02 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans  
 

 

Wetgeving 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus voor gemeenten, OCMW’s en provincies 

 Artikel 148 §1 van het gemeentedecreet (de gemeenteraad stelt voor het begin van 
ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vast op basis van het meerja-
renplan) 

 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekening-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn; 

 Omzendbrief BB 2012/1 dd. 20 juli 2012 houdende instructies voor het opstellen van 
de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare cen-
tra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest 

 Besluit gemeenteraad dd. 6 juni 2011 betreffende beleids- en beheerscyclus voor lo-
kale besturen – implementatie als pilootbestuur vanaf 1 januari 2012 

 Besluit gemeenteraad dd. 19 september 2011 waarbij de indeling van de beleidsdo-
meinen met beleidsvelden werd vastgesteld in het kader van invoering Beheers- en 
beleidscyclus met ingang van 1 januari 2012.  

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De Financieel Beheerder stelde een ontwerp van budgetwijziging 2017 02 voor. 
 

Financieel 



 Het budget heeft financiële gevolgen voor de gemeente. 
 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

 
De BUDGETWIJZIGING  bestaat uit volgende documenten: 
 

Omschrijving 

BW1 – Wijziging van het Exploitatiebudget 

BW2 – Wijziging van de investeringsenveloppe 

BW3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 

BW4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget 

Doelstellingenbudget 

Detail exploitatiebudget Wijzigingen 

Detail Investeringsbudget Wijzigingen 

Verslag MAT 

 
De voornaamste kerncijfers geven, na goedkeuring van deze budgetwijziging , het vol-
gende resultaat : 
 



 

BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag

I. Exploitatie 0 0 0 0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten 0 0 0 0

Bestemde gelden exploitatie uitgaven 0 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 189156,inschrijvingsnummer 1453, exploitatie 870, investeringen 563, andere 9

Bedrag op 31/12

0
0

0

0

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.187.286 -483.174 4.704.112

Mutatie

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 7.445.904 0 7.445.904

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.187.286 -483.174 4.704.112

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.258.618 -483.174 -2.741.792

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 24.129 0 24.129

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0

2. Terugvordering van aflossing van f inanciële schulden 24.129 0 24.129

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 24.129 0 24.129

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

1. Aflossing f inanciële schulden 340.210 0 340.210

a. Periodieke aflossingen 421/4 340.210 0 340.210

III. Andere (B-A) -316.081 0 -316.081

A. Uitgaven 340.210 0 340.210

A. Uitgaven 21/28-2906-664 9.199.957 497.457 9.697.414

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-

21/28

5.160.801 101.117 5.261.918

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-

75

9.509.128 -76.548 9.432.580

II. Investeringsbudget (B-A) -4.039.156 -396.341 -4.435.497

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

B. Ontvangsten 17.623.761 63.002 17.686.763

1.a. Belastingen en boetes 73 8.114.633 139.550 8.254.183

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.096.619 -86.833 2.009.786
A. Uitgaven 60/5-694 15.527.142 149.835 15.676.977

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS Code Vorig bedrag 

/krediet

Wijziging Nieuw bedrag 

/krediet



 
 
 
 
 

Advies 

Financiële toestand budget.
Code Meerjarenplan Budget Verschil

2.009.786 2.009.786 0
60/5-694 15.676.977 15.676.977 0

17.686.763 17.686.763 0

73 8.254.183 8.254.183 0

7401 0 0 0

794 0 0 0

70-7400-7402/9-

742/8-75

9.432.580 9.432.580 0

-4.435.497 -4.435.497 0
21/28-2906-664 9.697.414 9.697.414 0

150-176-180-

4951/2-21/28

5.261.918 5.261.918 0

-316.081 -316.081 0

340.210 340.210 0
340.210 340.210 0

421/4 340.210 340.210 0

171/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

178-2905 0 0 0

24.129 24.129 0
171/4 0 0 0

24.129 24.129 0

4943/4 24.129 24.129 0

2903/4 0 0 0

102-178-4949-

4959

0 0 0

-2.741.792 -2.741.792 0

7.445.904 7.445.904 0

4.704.112 4.704.112 0

0 0 0
0901 0 0 0

0902 0 0 0

0903 0 0 0

4.704.112 4.704.112 0

Code Meerjarenplan Budget Verschil

2.181.653 2.181.653 0
70/5-794 17.686.763 17.686.763 0

15.505.110 15.505.110 0

60/5-694 15.676.977 15.676.977 0

171.867 171.867 0

6500-6502 177.587 177.587 0

7531-758 5.720 5.720 0

487.948 487.948 0
316.081 316.081 0

421/4 340.210 340.210 0

4943/4-4952 24.129 24.129 0

171.867 171.867 0

6500-6502 177.587 177.587 0

7531-758 5.720 5.720 0

1.693.705 1.693.705 0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 189156,inschrijvingsnummer 1453, exploitatie 870, investeringen 563, 

andere 9

1. Periodieke aflossing van de schulden

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van de schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

III. Autofinancieringsmarge (I - II)

1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
A. Netto aflossing van de schulden

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGE
I. Financiëel draagvlak (A - B)
A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van f inanciële schulden
a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

A. Uitgaven
1. Aflossing f inanciële schulden
a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden



 Gunstig.  Het budget is nodig om het financieel dienstjaar verder uit te voeren 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 17 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. De-

monie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meersseman, L. Hoflack, M. 

Verstraete, M. Debucquoy, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  5 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, M. Vermeeren, W. Pat-

tyn 

 
 

 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging Gemeente 2017 02 goed. 
 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de financiële dienst voor ver-
der gevolg.  
 

18. Aanpassing Opcentiemen Onroerende Voorheffing 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Gerard Straetemans  
 

Wetgeving 

 Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 
 Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 

15 juli 2005; 
 Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
 Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 

gewijzigde financiering van de provincies; 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf 
het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;  

 Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dienten-
gevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het ta-
rief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk opcen-
tiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten op-
zichte van het vorige aanslagjaar”; 

  Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden 
als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 
2017 moet delen door 1,5897; 

Zonnebeke  Oude Opcentiemen 1.900   
Zonnebeke   Aangepaste Opcentiemen 1.195   



 
 

 Ingevolge een wijziging van het standpunt van toezicht , gecommuniceerd op 
16/10/2017 dient de berekeningswijze aangepast als volgt : 

o Deler wordt 1.588 ipv 1,5897 
o Oude opcentiemen : 1.900 
o Nieuwe opcentiemen : 1.196 

 

  
 
 
 

Financieel 

De ontvangsten zullen geboekt worden op de registratiesleutel : 73000000-0020 Fiscale 
ontvangsten 
 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja  

Beleidsdomein: Gelijkblijvend beleid 

 Operationele doelstelling: Gelijkblijvend Beleid 
 Actie: Gelijkblijvend Beleid Algemene Financiering 
 

Visum 

Datum visum: 17/10/17 
Visum financieel beheerder: Visum toegekend 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gunstig 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad besluit na beraadslaging : 
 
Artikel 1:  
Scenario 1 
Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 1.196 opcentiemen gehe-
ven op de onroerende voorheffing. 
 
Artikel 2 :  

Zonnebeke 1.900 1.196,4736 1.196,47 1.196



De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de 
Vlaamse Belastingdienst. 
 
Artikel 3:  
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

19. Aktename budgetwijziging 2017 Kerkfabriek Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Michael Vansteenkiste  
 

Wetgeving 

 Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 47 en 50 

 Budget moet opgemaakt worden tegen 30 juni. 
 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van 

het in het meerjarenplan opgenomen bedrag moet de gemeenteraad enkel akte ne-
men van de budgetwijziging.  Deze akteneming moet gebeuren binnen een termijn 
van 50 dagen na het inkomen van de budgetwijziging 

 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging buiten de grenzen gaat van 
het in het meerjarenplan opgenomen bedrag, moet de gemeenteraad zich uitspreken 
over de goedkeuring van de budgetwijziging.  De gemeenteraad beschikt hiervoor 
over een termijn van 50 dagen na het inkomen van de budgetwijziging bij de ge-
meenteoverheid. 

 Wanneer binnen de termijn geen besluit werd verstuurd, wordt de gemeenteraad ge-
acht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging te hebben verleend 

 Het artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In aansluiting op de overlegmomenten tussen gemeente en kerkfabriek, werd de 
budgetwijziging 2017 opgemaakt, rekening houdend met de gemaakte afspraken. 

 

Financieel 

Exploitatiebudget: registratiesleutel 64940000-079001 Bijdrage exploitatiebudget 

Investeringsbudget: registratiesleutel 66402000-079001 Bijdr. in kapitaal voor gebouwen 

 

Kerkfabriek Zonnebeke 

   

2017 Investeringen  
Bijdrage Gemeente 

Budget 2017 672.000,00 177.000 

Wijziging 2017 68.651,67 0 

Totaal 740.651,67 177.000 

  

 

 

BUDGETWIJZIGING 1 / 2017  
Gemeente Zonnebeke 

 

    



2017 EXPLOITATIE 
INVESTERINGEN 

Budget 2017 90.717,52 177.000 

Wijziging 2017 0 0 

Totaal 90.717,52 177.000 

  
 

De exploitatie toelage en investeringskredieten worden door deze budgetwijziging gelijk 
gesteld met de gebudgetteerde sommen, zoals afgesproken op de overlegmomenten 
tussen gemeente Zonnebeke en de kerkfabriek O.L.V. Zonnebeke. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Neen  

1419/001/006/005/003 KF Zonnebeke: Bijdrage in kapitalen voor gebouwen 
1419/001/011/001/002 KF Zonnebeke: bijdrage in exploitatiebudget 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Gunstig; 
 

Stemming 

 

Besluitvorming 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek O.L.V. 
Zonnebeke . 

  
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan: 
 - de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
 - het Centraal Kerkbestuur 
 - de kerkfabriek in kwestie 
 - het bisdom Brugge 

 

20. Aktename budgetwijziging 2017 Kerkfabriek Beselare 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Financiële dienst 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Michael Vansteenkiste  
 

Wetgeving 

 Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 47 en 50 

 Budget moet opgemaakt worden tegen 30 juni. 
 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van 

het in het meerjarenplan opgenomen bedrag moet de gemeenteraad enkel akte ne-



men van de budgetwijziging.  Deze akteneming moet gebeuren binnen een termijn 
van 50 dagen na het inkomen van de budgetwijziging 

 Wanneer de gemeentelijke bijdrage in de budgetwijziging buiten de grenzen gaat van 
het in het meerjarenplan opgenomen bedrag, moet de gemeenteraad zich uitspreken 
over de goedkeuring van de budgetwijziging.  De gemeenteraad beschikt hiervoor 
over een termijn van 50 dagen na het inkomen van de budgetwijziging bij de ge-
meenteoverheid. 

 Wanneer binnen de termijn geen besluit werd verstuurd, wordt de gemeenteraad ge-
acht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging te hebben verleend 

 Het artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 In aansluiting op de overlegmomenten tussen gemeente en kerkfabriek, werd de 
budgetwijziging 2017 opgemaakt, rekening houdend met de gemaakte afspraken. 

 

Financieel 

Exploitatiebudget: registratiesleutel 64940000-079003 Bijdrage exploitatiebudget 

Investeringsbudget: registratiesleutel 66402000-079003 Bijdr. in kapitaal voor gebouwen 

 

BUDGETWIJZIGING 1 / 2017  
Kerkfabriek Sint Martinus Beselare 

 

 2017 EXPLOITATIE INVESTERINGEN 

Budget 2017 23.778,69 15.000,00 

Wijziging 2017 0 17.808,86 

Totaal 23.778,69 32.808,86 
 

 
 

NA BUDGETWIJZIGING 2 / 2017  
Gemeente Zonnebeke 

  

2017 EXPLOITATIE INVESTERINGEN 
Budget 2017 23.778,69 32.808,86 

Wijziging 2017 0 0 

Totaal 23.778,69 32.808,86 

De exploitatie toelage en investeringskredieten worden door deze budgetwijziging gelijk 
gesteld met de gebudgetteerde sommen, zoals afgesproken op de overlegmomenten 
tussen gemeente Zonnebeke en de kerkfabriek Sint Martinus Beselare. 

 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Neen  

1419/001/006/005/001 KF Beselare: Bijdrage in kapitalen voor gebouwen 
1419/001/011/001/002 KF Beselare: bijdrage in exploitatiebudget 
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Gunstig; 
 

Stemming 

 

Besluitvorming 



De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint Mar-
tinus Beselare. 

  
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan: 
 - de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
 - het Centraal Kerkbestuur 
 - de kerkfabriek in kwestie 
 - het bisdom Brugge 

 

21. Goedkeuren jaarverslag 2016 Gemeente Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Communicatie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Bo Vandenberghe 
 

Wetgeving 

 Niet van toepassing 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Jaarlijks maakt de communicatiedienst een jaarverslag op met feiten en cijfers van 
het afgelopen werkjaar. De gemeentelijke diensten en externe partners leveren zelf 
de tekst en informatie aan. Doordat de communicatiedienst afhankelijk is van derden 
voor informatie, kan het jaarverslag niet eerder op het jaar gepubliceerd worden. 

 De communicatiedienst legt het jaarverslag werkjaar 2016 van de gemeente Zonne-
beke ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Dit jaarverslag bundelt alle feiten 
en cijfers van de gemeente Zonnebeke van het jaar 2016. 

 Het jaarverslag wordt sinds 2014 enkel nog digitaal uitgegeven vanwege de beperkte 
oplage (en dus hoge drukkosten) en het milieuvriendelijk karakter. Na de goedkeu-
ring van het verslag door de gemeenteraad wordt dit op de gemeentelijke website 
gepubliceerd voor het ruime publiek. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 De communicatiedienst adviseert om het jaarverslag 2016 goed te keuren. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-



bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2016 goed. 

22. Toegevoegd punt op verzoek van de S.pa-fractie: Inrichten zone 30 
IJzerweg ter hoogte van voetbalterrein SC Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Marie Debucquoy 
Bevoegd voor: mobiliteit 
 

Wetgeving 

 Art.22 van het gemeentedecreet: Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen 
vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toe-
gelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt 
aan de voorzitter van de gemeenteraad. Van deze mogelijkheid kan geen gebruik 
gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen. 
De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen 
onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

We stellen vast dat de Ijzerweg een druk bereden weg is en deze drukte de laatste jaren 
alleen maar toeneemt. 
Op deze weg bevinden zich bovendien enkele oversteekplaatsen voor zwakke weggebrui-
kers. 
Sinds dit jaar werd er beslist om het zwaar verkeer uit de Ieperstraat te weren en dit om 
te leiden naar de IJzerweg. Dit zorgde op zijn beurt voor extra onveiligheid op de IJzer-
weg. 
In de IJzerweg geldt momenteel een snelheidsbeperking van 50 km/u. De weg is echter 
breed wat vaak zorgt voor een te hoge snelheid. 
De gebruikers van de IJzerweg klagen deze onveiligheid aan en wensen dat de snelheid 
er wordt beperkt.  
Met onze fractie stellen we voor om vanaf het begin van de IJzerweg tot aan het einde 
van de parkings naast de IJzerweg een zone 30 in te richten, dit aangegeven met het 
bord F4a in het begin van de straat en een bord F4b aan het einde van de parkings, en 
dus ook einde van voetbalterrein. Bijgevolg ook een aanpassing van het politiereglement 
naar deze situatie. 
Met het inrichten van een zone 30 zal de verkeersveiligheid sterk verhoogd worden.  
 

Voorstel van beslissing 

De gemeenteraad beslist om vanaf het begin van de IJzerweg tot aan het einde van de 
parkings gelegen langs de IJzerweg een zone 30 in te richten, dit aangegeven met het 
bord F4a in het begin van de straat (kant Langemarkstraat) en een bord F4b aan het 



einde van de parkings, en dus ook einde van voetbalterrein. Bijgevolg komt er ook een 
aanpassing van het politiereglement naar deze situatie.  
 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

De gemeenteraad beslist om vanaf het begin van de IJzerweg tot aan het einde van de 
parkings gelegen langs de IJzerweg een zone 30 in te richten, dit aangegeven met het 
bord F4a in het begin van de straat (kant Langemarkstraat) en een bord F4b aan het 
einde van de parkings, en dus ook einde van voetbalterrein. Bijgevolg komt er ook een 
aanpassing van het politiereglement naar deze situatie.  
 

23. Toegevoegd punt op verzoek van de S.pa-fractie: parkeerverbod voor 
vrachtwagens in de ambachtelijke zone te Geluveld en in dat deel van 
de Kasteelstraat gelegen lateraal langs de brug over de autostrade 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Marie Debucquoy 
Bevoegd voor: Mobiliteit 
 

Wetgeving 

 Art.22 van het gemeentedecreet: Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen 
vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toe-
gelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt 
aan de voorzitter van de gemeenteraad. Van deze mogelijkheid kan geen gebruik 
gemaakt worden door een lid van het college van burgemeester en schepenen. 
De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen 
onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 



Motivatie: 
Op de gemeenteraad van 9 oktober ll. heb ik reeds de opmerking gemaakt dat er dag en 
nacht één of meerdere containers van vrachtwagens, met of zonder tractor, geparkeerd 
worden in bovenvermelde straten. Tot op heden, 30 oktober, heeft het gemeentebestuur 
nog steeds geen enkele publieke maatregel genomen om deze verkeersonveiligheid op te 
lossen. 
 
Door het vele verkeer van en naar o.a. het containerpark, de bedrijven gelegen op de 
ambachtelijke zone, door het doorgaand verkeer van naar het Vijverbos en het verkeer 
van en naar  de Reutel, is er doordat die vrachtwagens daar dag en nacht geparkeerd 
staan een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Doordat er geen aparte parkeerstrook aan-
wezig is op deze wegen en omdat deze vrachtwagens daar dag en nacht geparkeerd 
worden op de openbare weg moeten er dringend maatregelen genomen worden om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
Voorstel van beslissing: 
De gemeenteraad beslist om op volgende gemeenteraad van 2017 een volledig uitge-
werkt politiereglement te agenderen die een parkeerverbod voor vrachtwagens invoert 
langs bovenvermelde straten. Bovendien geeft de gemeenteraad de opdracht aan het 
schepencollege om erover te waken dat het probleem met deze vrachtwagens zich niet 
verplaatst naar andere locaties in de gemeente waar eenzelfde mogelijke verkeershinder 
kan optreden. 
De gemeenteraad vraag dat de burgemeester met ingang van dinsdag 7 november een 
tijdelijk politiereglement uitvaardigt die de periode tot de volgende gemeenteraad over-
brugt. 
 
De burgemeester licht toe dat het bedrijf heeft bevestigd vanaf 20/11/2017 geen gebruik 
meer te zullen maken van de zone. Om herhaling te voorkomen zal toch een politiere-
glement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad   
 

Financieel 

 NVT 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 22 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, J. Leleu, Johan Tally, K. Meers-

seman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. De-

bucquoy, M. Vermeeren, M. Descheemaeker, P. Denorme, 

P. Durnez, S. Vanderhaeghen, S. Vangheluwe, T. D'Alleine, 

W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslist om een politiereglement op te stellen om de herhaling van 
dergelijke incidenten te voorkomen. Dit politiereglement zal op de eerstvolgende zit-
ting van de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd  



De Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

F. Claeys J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 19 december 2017 te 
Zonnebeke. 


