
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9 

APRIL 2018 
 
Aanwezig D. Sioen: Burgemeester; 

E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, J. Jonckheere, J. Demonie, 

Johan Tally, K. Meersseman, L. Blondeel, M. Verstraete, 

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

W. Pattyn: Raadsleden; 

N. Vermeersch : Wnd. Secretaris; 

I. Vandepitte, L. Hoflack, M. Descheemaeker: Schepenen; 

J. Vandoolaeghe: Voorzitter gemeenteraad 

Afwezig  

Verontschuldigd F. Claeys: Secretaris; 

J. Leleu: Raadslid; 

M. Vander Meiren: OCMW-voorzitter; 

M. Debucquoy: Schepen; 

M. Vermeeren: Raadslid; 

S. Vanderhaeghen: Schepen 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 12 maart 2018 

De notulen van de gemeenteraad dd. 12 maart 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 16 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Demonie, Johan Tally, L. Blondeel, L. Hof-

lack, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vang-

heluwe, T. D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  3 J. Jonckheere, K. Meersseman, M. Verstraete 

 

Besluitvorming 

De gemeenteraad keurt de notulen van 12 maart 2018 goed. 
 

2. Toegevoegd punt - WVI - Goedkeuring agenda algemene vergadering 
dd. 24 mei 2018 

De voorzitter vraagt aan de raad om dit punt ter zitting toe te voegen:  

Stemming: unaniem goedgekeurd 

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 : 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 2018/0312 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de 
WVI voor de algemene vergadering op 24 mei 2018 om 18.30 in OC Den Tap, Kler-
kenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle, met volgende agenda: 

o Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 
21.12.2017 

o Verslag van de raad van bestuur 
o Verslag van de commissaris 
o Jaarrekeningen 2017 
o Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
o Mededelingen 

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

lijke Samenwerking dd. 9 april 2018. 
 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 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, 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. 9 april 2018; 

 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 24 mei 2018; 

 De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van navermelde personen om deel te 
nemen aan de 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. 

 

3. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 
24 mei 2018 

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 : 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 2018/0184 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de 
WVI voor de buitengewone algemene vergadering op 24 mei 2018 om 19.00 in OC 
Den Tap, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark-Poelkapelle, met volgende agenda: 

o Statutenwijziging 
o Mededelingen 

 



 De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeente-
lijke Samenwerking dd. 9 april 2018. 

 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 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, 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. 9 april 2018; 

 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 buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2018; 

 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. 

 

4. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda buitengewone algemene verga-
dering dd. 10 april 2018 

Bevoegdheid  

 Gemeentedecreet - artikel 42 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
 Afgevaardigde in algemene vergadering DVV Westhoek: Luk Hoflack 
 Bevoegd voor : de intercommunale DVV Westhoek 
 Naam behandelende ambtenaren : 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. 19 maart 2018 inzake de afvaardiging in 

bustuursorganen Dienstverlenende Vereniging Westhoek. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

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

 E-mail dd. 9 maart 2018 - uitnodiging met alle bijhorende stukken van de DVV West-
hoek voor de algemene vergadering op 10 april 2018 om 18.30 in het Streekhuis 
Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide, met volgende agenda: 

o Inleiding 
o Vaststelling samenstelling algemene vergadering 
o Benoeming leden raad van bestuur 
o Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding le-

den met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de 
rangorde 

o Varia 
 

 De agenda werd besproken tijdens de zitting van de Commissie voor Intergemeente-
lijke Samenwerking dd. 9 april 2018. 

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 19 maart 2018 Luk Hoflack werd 
aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering van DVV Westhoek. 

 

Advies van de dienst 

 Vermelde bijlagen zijn aanwezig in de bundel 
 

Openbare stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, 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. 9 april 2018; 

 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 10 april 2018; 



 De gemeenteraad neemt akte van het mandaat van de heer Luk Hoflack, Dadizele-
straat 128, 8980 Beselare om deel te nemen aan de algemene vergadering van de 
Dienstverlenende Vereniging ( DVV) Westhoek op 10 april 2018 
De afgevaardigde wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissin-
gen 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 DVV Westhoek t.a.v. Dieter Hoet, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide 

 

5. Beslissing houdende toetreding stad Gent, stad Hasselt, stad Oosten-
de, gemeente Nevele, gemeente Tremelo, OCMW Linkebeek, OCMW 

Lokeren, OCMW Tremelo, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en Hulp-
verleningszone Oost Vlaams-Brabant tot de vereniging Audio ( vereni-

ging opgericht in toepassing van titel 8 van het OCMW-decreet ) 

Bevoegdheid 

OCMW-decreet artikel 224 
 
 Luk Hoflack OCMW-Voorzitter 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Wetgeving 

 Gelet op art. 224, tweede lid, van het OCMW-decreet dat de instemming van alle 
deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten; 

 Gelet op de vraag vanwege stad Gent om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals 
blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2016;   

 Gelet op de vraag vanwege stad Hasselt om toe te treden tot de vereniging Audio, 
zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 20 december 2016;   

 Gelet op de vraag vanwege stad Oostende om toe te treden tot de vereniging Audio, 
zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 29 augustus 2016;   

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Nevele om toe te treden tot de vereniging Au-
dio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 maart 2017; 

 Gelet op de vraag vanwege gemeente Tremelo om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 18 mei 2017; 

 Gelet op de vraag vanwege OCMW Linkebeek om toe te treden tot de vereniging Au-
dio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 6 oktober 2016; 

 Gelet op de vraag vanwege OCMW Lokeren om toe te treden tot de vereniging Audio, 
zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 22 december 2016; 

 Gelet op de vraag vanwege OCMW Tremelo om toe te treden tot de vereniging Audio, 
zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 25 april 2017; 

 Gelet op de vraag vanwege AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 16 novem-
ber 2016; 

 Gelet op de vraag vanwege Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant om toe te tre-
den tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van 3 mei 
2017; 

 Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 9 
juni 2016; 

 Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van stad Gent, stad 
Hasselt, stad Oostende, gemeente Nevele, gemeente Tremelo, OCMW Linkebeek, 
OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en Hulpverlenings-
zone Oost Vlaams-Brabant formeel goed te keuren; 

 

 



Documenten en voorgeschiedenis 

 Niet van toepassing 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Niet van toepassing 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

 Artikel 1. De gemeenteraad keurt de toetreding van stad Gent tot de vereniging Audio 
goed. 

 Artikel 2. De gemeenteraad keurt de toetreding van stad Hasselt tot de vereniging 
Audio goed. 

 Artikel 3. De gemeenteraad keurt de toetreding van stad Oostende tot de vereniging 
Audio goed. 

 Artikel 4. De gemeenteraad keurt de toetreding van gemeente Nevele tot de vereni-
ging Audio goed. 

 Artikel 5. De gemeenteraad keurt de toetreding van gemeente Tremelo tot de vereni-
ging Audio goed. 

 Artikel 6. De gemeenteraad keurt de toetreding van OCMW Linkebeek tot de vereni-
ging Audio goed. 

 Artikel 7. De gemeenteraad keurt de toetreding van OCMW Lokeren tot de vereniging 
Audio goed. 

 Artikel 8. De gemeenteraad keurt de toetreding van OCMW Tremelo tot de vereniging 
Audio goed. 

 Artikel 9. De gemeenteraad keurt de toetreding van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende tot 
de vereniging Audio goed. 

 Artikel 8. De gemeenteraad keurt de toetreding van Hulpverleningszone Oost Vlaams-
Brabant tot de vereniging Audio goed. 

 Artikel 9. Deze beslissing wordt vermeld op de lijst bedoeld in art. 252 van het ge-
meentedecreet. 

 



6. Kennisname besluit van de burgemeester dd. 16 maart 2018 houden-

de de tijdelijke sluiting en schorsing van de uitbatingsvergunning van 
dancing Holiday Club omwille van de openbare orde en veiligheid  

Bevoegdheid 

Naam schepen: Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Politie 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Niels Vermeersch 
 

Documenten en voorgeschiedenis  

 Gelet op de inval van de politie en sociale inspectiediensten – in aanwezigheid van 
de burgemeester van Zonnebeke – op zaterdag 24 februari 2018 in dancing Holi-
day Club, gelegen te Menenstraat 363 te Geluveld; 

 Gelet op het verslag van de politie, opgesteld door HNIP Nico Van Oost en hou-
dende een vaststelling van diverse vaststellingen waaronder verdovende midde-
len, wapendracht, vandalisme, diefstal, geluidsoverlast en inbreuken tegen de 
portierswetgeving en de tewerkstelling van personeel; 

 Gelet op het aangetekend schrijven dd. 06 maart 2018 aan dhr. De Sousa Adrien, 
uitbater van Holiday Club en wonende te Rue Emile Zola 5 te 59960 Neuville en 
Ferrain (Frankrijk) met de melding tot mogelijkheid om gehoord te worden op 16 
maart 2018,  

 Gelet op het proces-verbaal van de hoorzitting op 16 maart 2018; 
 Overwegende dat er een einde dient gesteld te worden aan de verstoring van de 

openbare orde, waardoor een sluiting van instelling Holiday Club zich opdringt op 
de grond van artikel 134 quater van de Nieuwe Gemeentewet. 

 Gelet op de herhaaldelijke vaststellingen inzake het gebruik van verdovende mid-
delen binnen de instelling Holiday Club en er tijdens de hoorzitting dd. 16 maart 
2018 door de uitbater geen structurele oplossingen werden voorgesteld, kan het 
gebruik van verdovende middelen de openbare veiligheid zowel binnen als buiten 
de instelling in het gedrang brengen. Waardoor een sluiting van instelling Holiday 
Club zich opdringt op de grond van artikel 9bis Drugwet. 

 Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en dat elke vertraging een gevaar 
is de openbare orde;  

 Overwegende dat een preventieve sluiting ingaande op 30 maart 2018 t.e.m. 29 
april 2018 redelijk en billijk overkomt in verhouding met de vastgestelde overtre-
dingen, zodat de uitbater gedurende deze periode voldoende maatregelen kan 
treffen. 

 

Stemming 

Kennisname  
 

Besluitvorming 

Conform artikel 9bis Drugwet neemt de gemeenteraad kennis van het besluit van de 
burgemeester dd. 16 maart 2018 houdende de tijdelijke sluiting en schorsing van de uit-
batingsvergunning van dancing Holiday Club en de in dit genomen maatregelen in het 
besluit. 

7. Advies van de gemeenteraad m.b.t. het installeren van een of meerde-
re ANPR bewakingscamera's op een niet-besloten plaats (A19 - Ieper 

richting oost) 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 



 
Naam schepen:Dirk Sioen 
Bevoegd voor: Veiligheid 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 De gemeente Zonnebeke heeft een aanvraag ontvangen van de Federale Politie voor 
het plaatsen van een ANPR camera op de afrit A19 (Ieper richting oost). De oprichting 
van een nationaal ANPR netwerk kadert in één van de 18 maatregelen in de strijd te-
gen terrorisme en extreem radicalisme.  

 Omdat de camera’s de openbare weg filmen moeten zij eerst een positief advies krij-
gen van de gemeenteraad en de korpschef van Arro Ieper vooraleer zij de camera’s 
kunnen registeren bij de privacycommissie. 

 

Financieel 

 Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 Er wordt voorgesteld dat de gemeenteraad een positief advies geeft.  
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad verleent een positief advies tot het plaatsen van het plaatsen van 
een ANPR camera op de afrit A19 (Ieper richting oost), onder volgende voorwaarden: 

o De Federale Politie zal alle voorwaarden in de wet tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s respecteren; 

o Als verwerker van de beelden zal de Federale Politie de camera’s aangeven 
bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dit 
ten laatste een dag voor de ingebruikname van de beelden; 

o De Federale Politie zal op eigen kosten langs beide aanrijroutes de wettelij-
ke voorziene pictogrammen plaatsen. 

 Een uittreksel van deze beslissing zal bezorgd worden aan de Federale Politie. 
 



8. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Gemengd Regionaal Bedrij-

venterrein Polderhoek" - 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 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 

- Het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemengd Regionaal Bedrijventerrein 
Polderhoek” bestaande uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- bestemmingsplan 
werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 6 november 2017. 

 

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 gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemengd Regionaal bedrijventerrein 
Polderhoek” opgemaakt dd. 2 oktober 2017 bestaande uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- bestemmingsplan 
werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 6 november 2017. 

- Het dossier lag ter inzage van de bevolking van 27 november 2017 tot en met 25 
januari 2018. 

- Op 25 januari 2018 werd een bezwaarschrift ingediend door BVBA Marc Goemaere 
Professional, Kasteelstraat 9 te 8980 Zonnebeke met de navolgende inhoud : “Met 
de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wil de gemeente rechts-
zekerheid bieden aan de huidige bedrijven zodat bij verkoop van gronden de vesti-
ging van nieuwe bedrijven eveneens mogelijk is. Op heden kunnen, op basis van 
het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan, de reeds gevestigde bedrijven binnen het be-
staande bedrijventerrein Polderhoek aanspraak maken op gronden die aangeboden 
worden. Dit zorgde voor de nodige garanties op vlak van bedrijfscontinuïteit. Er is 
met andere woorden een reservepakket aanwezig voor de bestaande bedrijven. 
Hierdoor was er ook geen haast om de terreinen aan te kopen. Nu dit voorschrift 
wegvalt vervalt ook dit ‘verkooprecht’. Nu het voorschrift 180 graden is gekeerd, 



zijn bepaalde bedrijven ook hun garanties kwijt. Indien bepaalde gronden verkocht 
worden aan derden, kunnen deze reeds aanwezige bedrijven niet meer uitbreiden 
binnen, of nabij hun bestaande site en zijn zij ook genoodzaakt te herlocaliseren of 
te verkopen. Dit is nooit de bedoeling geweest en zou ingaan tegen het efficiënt 
ruimtegebruik. 
Langs deze weg vragen wij dat de bestaande gevestigde bedrijven van een voor-
kooprecht kunnen genieten indien deze terreinen te koop worden aangeboden. 
Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid behouden om ter plekke uit te breiden 
maar ook om bepaalde delen te verkopen aan derden.” 

- Het gunstig advies dd. 19/01/2018 van het Departement Omgeving, referte : 
2.14/33037/105.2. 

- Het gunstig advies dd. 14/12/2017 van de deputatie, referte GLB/17/1746_16/ 
15/5127. 

- Er werd geformuleerd dat er best rekening wordt gehouden met het navolgende: 
waarom kan de huisvesting voor bewakingspersoneel niet steeds geïntegreerd wor-
den in het bedrijfsgebouw. In het kader van zuinig ruimtegebruik lijkt het beter dit 
voorschrift te schrappen waarbij er wordt gesteld dat niet integratie kan in kader 
van de veiligheid van het bewakingspersoneel. 

- Het navolgend advies werd op 13 maart 2018 uitgebracht door de GECORO :  
- Op het advies van de Deputatie: Uit het stedenbouwkundig voorschrift blijkt dui-

delijk dat de noodzaak moet aangetoond worden, het betreft dus eerder een uit-
zondering. Op het bestaande terrein wordt vastgesteld dat de niet integratie in re-
aliteit een uitzondering is, de integratie is de regel. Er wordt dan ook weinig effect 
verwacht op het ruimtegebruik na het schrappen van deze passage. Er wordt dan 
ook geadviseerd om het voorschrift te laten staan. 

- Het bezwaar werd tijdig ingediend en is ontvankelijk. 
Weerlegging bezwaar: 
Het huidig gewestelijk RUP, goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 15/07/2011, 
bestemt de gronden binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bestendiging en 
de uitbreiding van de bestaande bedrijven (ten oosten van de Reutelhoekstraat). 
Voor de uitbreiding werd een ruimtebehoefte toegevoegd van de bedrijven geves-
tigd op bestaande bedrijventerrein Polderhoek. Dit gewestelijk RUP bevatte geen 
voorkooprecht in de voorschriften voor deze bedrijven op de terreinen dienstig 
voor uitbreiding. De doelstelling was wel dat op de terreinen voor uitbreiding de 
bestaande bedrijven in geval van ruimtebehoefte aldaar konden uitbreiden. WVI, 
eigenaar van de gronden, zou dit ontwikkelingsproces in samenspraak met de 
gemeente begeleiden. 
Uit de toelichtingsnota bij het voorliggend ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan wordt duidelijk de problematiek geschetst waarmee de bestaande be-
drijven worden geconfronteerd. Het bestemmingsvoorschrift van het huidig ge-
westelijk RUP belemmert op vandaag de verdere groei en uitbreiding van de al-
daar gevestigde bedrijven alsook de continuïteit ervan, dit terwijl het juist een 
doelstelling was van het gewestelijk RUP om de juridische problematiek in het ge-
bied op te lossen en de bestaande bedrijven rechtszekerheid te bieden. Met de 
huidige aanpassing blijft de mogelijkheid nog steeds bestaan dat de bestaande 
bedrijven mits een concreet project ter plaatse uitbreiden. Het was immers nooit 
de bedoeling dat de gronden werden aangeschaft door een bestaand bedrijf en 
nadien – onbebouwd – door te verkopen aan derden. 
De aanpassing van het bestemmingsvoorschrift  brengt de duurzame ontwikkeling 
niet in het gedrang, noch gaat het in tegen efficiënt ruimtegebruik. Door de aan-
passing zal op lange termijn vermeden worden dat het te ontwikkelen bedrijven-
terrein niet verder benut kan worden door andere economische activiteiten dan 
deze die er op heden reeds gevestigd zijn. Wanneer zou blijken dat vanuit de be-
staande bedrijven er geen behoefte is tot uitbreiding, kan dit gebied met de voor-
schriften van het huidig gewestelijk RUP geen ontwikkeling krijgen, wat voor een 
overheid niet getuigt van duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. 



De begunstigen van een verkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan zijn vast-
gelegd in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit artikel 
stelt dat ‘het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeente, de intercommunales, 
de instellingen die ressorteren onder het Vlaamse Gewest, de provincies en de 
gemeente, alsook de vennootschappen die een erkenning hebben van die instel-
lingen of besturen kunnen, ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, 
een recht van voorkoop uitoefenen bij de verkoop van een onroerend goed dat ge-
legen is in die zones die in het definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan als 
zones waar het voorkooprecht geldt, worden aangeduid. Hieruit volgt dat een 
voorkooprecht niet kan ingeschreven worden voor een bestaand bedrijf gevestigd 
op bedrijventerrein Polderhoek. 
Het bezwaar wordt dan ook ongegrond verklaard. 

- De Gemeenteraad neemt kennis van het bovenvernoemd advies GECORO houdende 
weerlegging bezwaarschrift en bespreking adviezen Departement Omgeving en De-
putatie. Zij neemt de weerlegging bezwaarschrift en voorstel van reactie op het ad-
vies van Deputatie tot het hare. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

- Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemengd Regionaal bedrijventerrein 
Polderhoek” bestaande uit : 
- toelichtingsnota 
- stedenbouwkundige voorschriften 
- plan bestaande toestand + luchtfoto 
- bestemmingsplan 
wordt definitief vastgesteld. 

- Het bezwaarschrift dd. 25 januari 2018 van BVBA Marc Goemaere Professional, 
Kasteelstraat 9 te 8980 Zonnebeke wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard. 

- 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 
- WVI 
- adviserende besturen 

9. Goedkeuring van het aangepast aanvullend verkeersreglement voor 

de Frezenbergstraat te Zonnebeke 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikel 42§3 : 
de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast : Onverminderd de federale 
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van 
politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het ge-
meentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige be-
stuur van de gemeente. 
 



Naam schepen : Dirk Sioen / Marie Debucquoy 
Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit 
Naam behandelende ambtenaar : Patrick Blancke 
 

Wetgeving  

- De wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshan-
delingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten 

van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördi-
neerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 16 maart 1968. 

- Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

- Het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de mini-
mum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald. 

- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerste-
kens. 

- De omzendbrief MOB/2009/01 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Beslissing gemeenteraad dd. 19 mei 2009 houdende goedkeuring van het aanvul-
lend verkeersreglement voor de Frezenbergstraat. 

- Mail dd. 2 februari 2018 van de politie voor het invoeren van tonnagebeperking in 
de Frezenbergstraat voor het gedeelte tussen de Ieperstraat en de Briekestraat 

 

Financieel 

- De eventuele nog te plaatsen signalisatie komt volledig ten laste van de gemeente 
gezien wij de wegbeheerder zijn. 

- Voor de financiering van de aankoop van deze signalisatie is het nodige krediet 
voorzien in de gemeentebegroting 2018 : 
- voorzien krediet voor het huidig jaar : 180.000 euro 
- resterend krediet op registratiesleutel met beleidscode 0200 04 en MAR-nummer 
61540100 voor het huidig jaar : 108.657,79 euro. 

 

Visum 

- Niet van toepassing. 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein:  
 Operationele doelstelling:  
 Actie:  



Advies van de dienst 

- Door het zwaar verkeer in het gedeelte van de Frezenbergstraat, tussen Ieperstraat 
en Briekestraat, wordt de toplaag beschadigd.  Om verdere schade aan het wegdek 
te verkomen wordt er best een tonnagebeperking ingevoerd. 

- Deze bijkomende verkeersmaatregel wordt dan ook best opgenomen in het aanvul-
lend verkeersreglement van de Frezenbergstraat. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

Frezenbergstraat 

- Alle bepalingen in een vorig reglement met betrekking tot hogervermelde straat 
worden opgeheven. 

- Voorrangregelingen 

a) De Frezenbergstraat is ondergeschikt aan Briekestraat (N37) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht de borden B1 t.o.v. B9 en het bord B7 
op 150 meter (overkant woning Frezenbergstraat 6).   

b) In de Frezenbergstraat geldt de voorrang van rechts aan de navolgende kruis-
punten : 
- Frezenbergstraat – Oude Kortrijkstraat 
- Frezenbergstraat – Bellewaardestraat  
- Frezenbergstraat – Kasteeldreef  
- Frezenbergstraat – Grote Molenstraat  
- Frezenbergstraat – Elleboogstraat  
- Frezenbergstraat – Princes Patriciastraat – Nonnebossenstraat  
- Frezenbergstraat – zijtak Frezenbergstraat 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het bord B17. 

- Verbodsbepalingen 

a) In de Frezenbergstraat wordt de toegang verboden voor bestuurders van voer-
tuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton, uitgezon-
derd plaatselijk verkeer tussen de Ieperstraat (N332) en de Briekestraat (N37) 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de borden C21 met vermelding 
7,5 t met onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer.” 

- Wegmarkeringen 

a) In de Frezenbergstraat zijn er dwarsstrepen, gevormd door de witte driehoeken, 
aangebracht  
- ter hoogte van het kruispunten Frezenbergstraat – Briekestraat (N37) 



Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 76.2 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975. 

b) In de Frezenbergstraat wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken, door middel 
van een volle witte lijn : 
- ter hoogte vanaf Briekestraat (N37) tot aan Frezenbergstraat nr. 6 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 72.2 van het ko-

ninklijk besluit 1 december 1975 

- Dit reglement zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan Vlaamse Overheid – 

departement mobiliteit en openbare werken 

- Dit reglement zal ter kennisgeving overgemaakt worden : 
- Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid. 
- Politiezone Arro Ieper 
- Technisch Dienst 
- Dienst omgeving 

 

10. Goedkeuring verslag accountant, werkingsverslag en rekening CO7 - 

2017 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Cultuur  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Kristof Pector 
 

Wetgeving 

 Het decreet van 21 maart 2003 houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 
2001 houdend het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid 

 Gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2013 – verlenging van de intergemeentelij-
ke culturele samenwerking. 

 De goedkeuring van het verslag van de accountant en de rekening in de raad van 
bestuur van CO7 van 1 maart 2018. 

 Artikel 12 van de statuten met betrekking tot de verslaggeving aan de gemeenteraad 
 Het gemeentedecreet artikel 42 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Niet van toepassing 
 

Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan:  nee 

 

Visum 

NVT 
 



Advies van de dienst en motivatie 

 Voorstel tot goedkeuring bijhorende documenten 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

Artikel 1 
 De gemeenteraad keurt het verslag van de accountant van het werkjaar 2017, reke-

ningen 2016 en werkingsverslag 2017 goed 
Artikel 2 
 Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan 

CO7 

11. Toegevoegd punt - Ondertekening charter 'Bibliotheek voor iedereen' 

De voorzitter vraagt aan de raad om dit punt ter zitting toe te voegen:  

Stemming: unaniem goedgekeurd 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Ingrid Vandepitte 
Bevoegd voor: Bibliotheek 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Bart Verschaeve 
 

Wetgeving 

 Niet van toepassing 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Enkele maanden geleden lanceerde de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek- 
Archief en Documentatiewezen) samen met heel wat partnerorganisaties de campag-
ne ‘een bibliotheek voor iedereen’. Hierin worden individuen, organisaties en gemeen-
tebesturen gevraagd het bibliotheekcharter te ondertekenen. 75 gemeentebesturen 
ondertekenden reeds het bibliotheekcharter. De volledige tekst van dit bibliotheek-
charter vind je in bijlage. Aanleiding van dit charter is de beslissing dat gemeentes 
sinds 2016 niet langer VERPLICHT zijn een openbare bibliotheek in te richten. 

 Het bibliotheekcharter is in feite een bevestiging van de huidige bibliotheekwerking in 
Zonnebeke. Een ondertekening van het bibliotheekcharter houdt in dat de gemeente-
raad zich engageert om ook na 2018 de bibliotheek de nodige armslag te geven om 
een eigentijdse, professionele werking uit te bouwen. Het mag duidelijk zijn dat het 
hier enkel om een intentieverklaring gaat. 

 

Financieel 

 Geen financiële gevolgen 



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 Beleidsdomein: - 
 Operationele doelstelling: - 
 Actie: - 
 

Visum 

 Geen visum nodig 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Gezien het belang dat de Zonnebeekse bevolking hecht aan de openbare bibliotheek 
(cfr. bevolkingsbevraging ‘Nu ist an joen’ van 2016) en gezien de grote inspanningen 
van het gemeentebestuur bij het uitbouwen van een eigentijdse, professionele biblio-
theekwerking in Zonnebeke waaruit blijkt dat het bestuur het belang van de openbare 
bibliotheek voor de lokale gemeenschap inziet, adviseert de dienst het bibliotheek-
charter te ondertekenen. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslist het bibliotheekcharter te ondertekenen.  
 

12. Aansluiting gemeentelijke basisscholen bij een openbaar ondersteu-

ningsnet 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57 
 
Naam schepen: Luk Hoflack 
Bevoegd voor: Onderwijs 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Nele Dael 
 

Wetgeving 

 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43; 
 Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies, §3, vijfde 

lid; 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 Het advies van de schoolraad van 26 februari 2018 (De Regenboog) en  20 maart 
2018(De Zonnebloem) 

 De onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 14 maart 2018 
 



Financieel 

 Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

 Het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap de schoolbesturen hebben tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken gemaakt 
over de vorming van openbare ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen 
instaan voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften. (*) 

 Deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en moet verplicht worden ge-
nomen. (*) 

 Het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moet aanslui-
ten bij een aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regi-
onaal gebied. (*) 

 In het kader van de continuïteit van de dienst en om bovenstaande redenen (zie *) 
moet de gemeenteraad beslissen om aan te sluiten bij het openbaar ondersteunings-
netwerk West-Vlaanderen. 

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 
 

Besluitvorming 

 De gemeenteraad beslist dat het schoolbestuur van Zonnebeke met haar scholen ge-
woon basisonderwijs aansluit bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West- Vlaande-
ren. 
 

 Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de directie van de gemeen-
telijke basisschool Zonnebeke en van Geluveld. 

 

13. Reglement op leurhandel ter gelegenheid van de Zonnebatjes 2018 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet - artikel 42 §3 - de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Naam burgemeester: Dirk Sioen, bevoegd voor politie & veiligheid  
- Naam behandelende ambtenaar : Jasper Vallaeys 

- Wetgeving 



- Artikel 119 en 135 van de gemeentewet en gemeentedecreet artikel 42 §3 
- De wet van 25/06/1993 met betrekking op de uitoefening van ambulante activitei-

ten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij de wet van 4 juli 2005 
en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen van 8 tot en met 10 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

- aanvraag dd. 17 februari 2018 , ingediend door vzw De Zonnebatjes naar aanlei-
ding van de Zonnebatjes 2018 

- Artikel 3.3.1.2° van het gemeentelijk politiereglement goedgekeurd in de gemeen-
teraad van Zonnebeke op 11 februari 1988 

- Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.4° van het gemeentelijk politiereglement van Zonne-
beke 

- Raadsbesluit van 11 juli 2005 rubriek leurhandel en 8 juni 2009 houdende aanpas-
sing van de algemene politieverordening voor de ambulante activiteiten 

 

Advies van de dienst en motivatie 

Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door de talrijke aanwezigheid van ambulan-
te handelaars, de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang komt 

Overwegende dat het gebruik van voedingswaren de openbare orde kan verstoren en dat 
de veiligheid van de toeschouwers en wedstrijddeelnemers hierdoor in het gedrang zou 
kunnen komen 

Advies van Nico Van Oost – hoofdinspecteur politie Zonnebeke – dd. 20 februari 2018 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 19 D. Sioen, E. D'Hellem, F. Bryon, F. Deleu, I. Vandepitte, J. 

Vandoolaeghe, J. Jonckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. 

Meersseman, L. Blondeel, L. Hoflack, M. Verstraete, M. 

Descheemaeker, P. Denorme, P. Durnez, S. Vangheluwe, T. 

D'Alleine, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 0  

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

Op 1, 2 en 3 juni 2018 wordt van 10.00 uur tot 24.00 uur een verbod ingesteld op het 
houden van ambulante activiteiten op het grondgebied van Zonnebeke, inzonderheid in 
de deelgemeenten Zonnebeke , tenzij men in het bezit is van een schriftelijke vergunning 
van de burgemeester van Zonnebeke. 

Overtreding van dit reglement worden gestraft met politiestraffen tenzij zwaardere straf-
fen door andere wetten voorzien. 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan:  
- De Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
- De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
- De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank   
- Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper 



- De lokale politie Zonnebeke 
- De ambtenaar lokale economie 
- De organisator. 
 

14. Toegevoegd punt ingediend door sp.a-fractie - Invoeren aparte poli-
tieverordening voor politieke publiciteit bij de gemeente en provincie-
raadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

Conform art. 22 van het gemeentedecreet heeft de sp.a-fractie volgend agendapunt toe-

gevoegd aan de dagorde van de gemeenteraad  

E-mail dd. 02.04.2018 van Franky Bryon, sp.a, met verzoek tot toevoeging van 

onderstaand punt aan de agenda van de Gemeenteraad van 9 april 2018 

Omschrijving 

Bij elke verkiezing worden er veel verkiezingsborden geplaatst langs de openbare wegen, 
in de weiden in velden en in de tuinen. 

Dit is een dure aangelegenheid, geeft een slordige indruk en is niet duurzaam. 
Vandaar dat wij voorstellen om dit te verbieden voor de komende lokale verkiezingen. 
 

Voorstel van beslissing: 

De gemeenteraad van Zonnebeke beslist om op de gemeenteraad van mei 2018 een 
aparte politieverordening goed te keuren waarin staat dat het bij de gemeente -en pro-
vincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 verboden is om verkiezingsborden te plaat-
sen langs de openbare wegen, in de weiden, in de velden en in de private tuinen. Verkie-
zingsaffiches zijn enkel nog toegelaten op de officiële gemeentelijke verkiezingsborden en 
op de vensters van de woningen. 
 
De gemeenteraad beslist eveneens om per deelgemeente op twee plaatsen officiële ver-
kiezingsborden te zetten in plaats van op één plaats. 
 

Stemming 

Aantal ja stemmen 4 E. D'Hellem, F. Bryon, L. Blondeel, W. Pattyn 

Aantal nee stemmen 15 D. Sioen, F. Deleu, I. Vandepitte, J. Vandoolaeghe, J. Jon-

ckheere, J. Demonie, Johan Tally, K. Meersseman, L. Hof-

lack, M. Verstraete, M. Descheemaeker, P. Denorme, P. 

Durnez, S. Vangheluwe, T. D'Alleine 

Aantal onthoudingen  0  

 

Besluitvorming 

De gemeenteraad besluit om niet in te gaan op het voorstel van de Sp.a-fractie. Er zal 
aan de technische dienst gevraagd worden om de gemeentelijke publiciteitsborden in 
elke deelgemeente uit te breiden. 
 
 



De Wnd. Secretaris Voorzitter gemeenteraad 

N. Vermeersch  J. Vandoolaeghe 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.43 uur. 

De volgende gemeenteraad gaat door op 14.05.2018 te Zonnebe-
ke. 


