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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 05 april 2016 

  
  

Opgemaakt in toepassing van artikel 252 
van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 

houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

 
Aanwezig: 
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester 
Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet: 
Schepenen 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, 
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
Vic Barbary: Waarnemend secretaris voor 4 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1, 2, 3 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde: Raadsleden 
Nele Coussement: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3 
M'Hamed Kasmi: Raadslid 
Guido De Langhe: Secretaris afwezig voor 4 (cfr. GD art. 27 en art. 88) 

 

Verslaggevers commissievergadering dd. 29 maart 2016: 
-commissie interne zaken: raadslid, de heer Jan Balduck 
-commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Marc Vercruysse 

-commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Kathleen Ravelingien 

 
De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 
 

OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS 

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

M‟HAMED KASMI EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

 
Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Bericht Agentschap Binnenlands Bestuur inzake klacht betreffende goedkeuren gemeentelijke verordening 
bij woonprojecten en verkavelingen met aanleg van wegenis: gemeenteraadsbeslissing van 1/12/2015 is 
niet in strijd met het recht en schaadt niet het algemeen belang.  

- Volgende commissie: dinsdag 26 april 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 3 mei 2016 om 19.00u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi: 
Raadsleden 
 

2. Gaselwest en Eandis Assets: algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van 29 april 
2016: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheerder elektriciteit en/of gas als deelnemer 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken is bij de fusieoperatie in „Eandis Assets‟ waartoe 
de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in dcember 
2015 hebben beslist; 
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Gelet op het feit dat de stad opgeroepen werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 om deel te 
nemen aan de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets die op 29 
april 2016 doorgaan in de Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem; 
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; 
Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de jaarrekeningen van de 
gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar opgesteld door het bestuursorgaan 
van die (individuele) vennootschappen en onderworpen aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de 
overnemende vennootschap (Eandis Assets); 
De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel 10 van het 
voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
geïnteresseerd om toe te treden als „publiekrechtelijke deelnemer‟ en een kapitaalinbreng te realiseren, 
onder de opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun 
algemene vergaderingen; 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 
2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergaderingen: 
De algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest vindt plaats op 29 april 2016 om 15.00u. in 
De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem en behandelt volgende punten: 
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen. 

De algemene vergadering tevens jaarvergadering van Eandis Assets vindt plaats op 29 april 2016 om 15.15u. 
in de Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem en behandelt volgende punten: 
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de 

gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imeow, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas 

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gfusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis 
Assets), IMEA, Imeow, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) overeenkomstig 
artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributienetbeheerders 
Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imeow, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis Assets 
(onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het ontwerp van het 
wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking) 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 mei 2015 waarbij raadslid Willy Benoit werd aangesteld als 
effectief vertegenwoordiger en raadsleden Bruno Lahousse en Kathleen Ravelingien als respectievelijk eerste 
en tweede plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Waregem voor alle algemene vergaderingen van 
alle algemene vergaderingen van Gaselwest in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordigers moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 26 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:  De agenda met bijhorende stukken die zal voorgelegd worden op de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 29 april 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De agenda met bijhorende stukken die zal voorgelegd worden op de algemene vergadering van de 

opdrachthoudende vereniging Eandis Assets op 29 april 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 3: De vertegenwoordigers van de stad Waregem aangesteld in de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 

worden gemandateerd om op de algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets te 
handelen en te beslissen conform dit besluit. 
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Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en het secretariaat van Eandis Assets hiervan op de hoogte te brengen (ter attentie van het 
secretariaat op het e-mailadres intercommunales@eandis.be). 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 26 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, 
Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, 
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi: 
Raadsleden 
 

3. vaststellen van de tarieven van het BOT en VEW vanaf 01/01/2016 

De Raad, 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht in hoofde van 
administratieve overheden; 
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in de nieuwe gemeentewet, voor zover deze nog niet vervangen 
werden door de inwerkingtreding van de bepalingen vervat in het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending dat aan de VMW een 
eigen verplichting oplegt om het aan haar abonnees geleverde water te saneren; 
Gelet op artikel 59 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2006 dat een afdeling V en een artikel 16 quinquies ingevoerd heeft in voornoemd decreet van 24 
mei 2002, waardoor het mogelijk wordt eveneens een vergoeding aan te rekenen aan de gebruikers van een 
eigen waterwinning; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 december 2006, waarbij een overeenkomst met bijlage 1 
(tarieven) werd goedgekeurd met de VMW, in het raam van de decretale saneringsverplichting in hoofde van 
de VMW; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007, waarbij in een bijlage 2 van de overeenkomst 
de tarieven werden aangepast; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2009, waarbij in een bijlage 3 van de overeenkomst de 
tarieven werden aangepast; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2013, waarbij in een bijlage 4 van de overeenkomst de 
tarieven werden aangepast; 
Gelet op het decreet van 11 december 2015 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water 
bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de 
kosten voor publieke watervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke 
sanering. 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 26 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De BOT + de VEW vanaf 01/01/2016 als volgt vast te stellen:  
 van 0 tot 500 m3 en van 501 tot 6 000m³ : gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage 

(BGSB) *  maximaal toegelaten verhogingscoëfficiënt * 100% 
 boven de 6 000 m3: gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) * maximaal 

toegelaten verhogingscoëfficiënt * 5% 
 De bijdrage wordt aangerekend aan de klanten van de VMW en de eigen waterwinners.  
 De BOT is onderworpen aan het BTW – tarief van 6%. De VEW is onderworpen aan het BTW – 

tarief van 21%. 

mailto:intercommunales@eandis.be
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 Abonnees en eigen waterwinners kunnen een vrijstelling bekomen van de BOT respectievelijk de 
VEW om economische, ecologische en sociale redenen op hun domicilieadres, voor zover zij 
voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de lijst van vrijstellingen, die geldt op het 
bovengemeentelijk niveau overeenkomstig artikel 16quinquies juncto 16 ter §3 van het Decreet. 

Art. 2:  Aan het college wordt gedelegeerd om de overeenkomst met de VMW af te sluiten. 
Art. 3:  De tariefzetting als onderdeel van deze overeenkomst te laten ingaan op 01/01/2016 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 26 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, 
Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, 
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi: 
Raadsleden 
 

4. diefstal bibliotheekfiliaal Desselgem: kennisname proces-verbaal en ontheffing 
aansprakelijkheid secretaris, zijn gedelegeerde en aangestelde rekenplichtige 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op art. 88§2 en §3 van het gemeentedecreet waarbij de secretaris wordt vervangen; 
Overwegende dat op 10 februari 2016 een inbraak heeft plaatsgehad in het bibliotheekfiliaal, Nieuwstraat 14 
Desselgem, waarbij de muurkluis werd opengebroken en de daarin aanwezige som van 254,80 EUR gestolen 
werd gestolen; 
Gelet op het proces-verbaal opgesteld door de politiezone MIRA en de verklaring van Regine Vanoverschelde, 
medewerker van de bib, die als eerste de vaststelling van de diefstal deed; 
Gelet op de aangifte van de diefstal en het PV van kasverslag aan de stadssecretaris en aan het College van 
Burgemeester en Schepenen op 11/02/2016; 
Overwegende echter dat t.g.v. het Gemeentedecreet de secretaris verantwoordelijk is voor de 
kasverrichtingen (art. 163 en 169); 
Overwegende dat de secretaris deze bevoegdheid op 4 sept. 2007 gedelegeerd heeft naar Isabel 
Vanderbeken; 
Overwegende dat de secretaris tevens op 4 september 2007 een aantal ambtenaren, waaronder Regine 
Vanoverschelde, heeft belast met de inning van geringe dagontvangsten; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De Heer Guido De Langhe, stadssecretaris, Mevrouw Isabel Vanderbeken, gedelegeerde voor de 

kasverrichtingen en de mevrouw Regine Vanoverschelde, verantwoordelijk voor de geringe 
dagontvangsten, worden in het kader van deze diefstal op datum van 10 februari 2016 van elke 
verantwoordelijkheid ontheven; 

Art. 2: Aan de financieel beheerder wordt opdracht gegeven het tekort van 254,80 EUR ten laste te leggen 
van de stad en dit verlies te boeken als uitgave. 

Art. 3: De beslissing wordt ter kennisgeving aan de financieel beheerder overgemaakt. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
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Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
Guido De Langhe (cfr. GD art. 27 en art. 88): Secretaris 
 

5. kennis nemen verdeling stedelijke toelage voor fractiewerking dienstjaar 2015 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad dat werd goedgekeurd tijdens de zitting 
van 2 juli 2013; 
Gelet op de budgetten op de budgetsleutel 2016/6494100/IW/0100 Fractietoelage politieke 
partijen/Politieke organen; 
Gelet op de bespreking in de commissie interne zaken van 29 maart 2016; 
Besluit: 
Art. 1: Kennis te nemen van de uitbetaling van de stedelijke toelage 2016 voor de fractiewerking 2015, 

volgens onderstaande tabel: 

  Stedelijke toelage 
fractiewerking 2015 

€ 250,00 per raadslid (-1) 
+ € 500,00 per 
fractieleider 

 

Fractie Toelage fractie-
werking 2014 

Aantal raadsleden  
2015 

Verantwoord bedrag voor 
2015 

Toelage fractie-
werking 2015 

CD&V 5 750,00 € 22,00 9 827,07 5 750,00 € 

Sp.a 750,00 € 2,00 1 154,68 750,00 € 

Open VLD 750,00 € 2,00 1 484,62 750,00 € 

N-VA 1 500,00 € 5,00 1 608,40 1 500,00 € 

Groen! 500,00 € 1,00 1 054,00 500,00 € 

 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

6. onroerende goederen: vestigen erfpacht parking De Biest  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat voor het onderhoud en het operationeel houden van de parking De Biest op een deel van 
het kerkplein, eigendom van de Kerkfabriek van de parochie Sint-Jozef te Waregem en aldaar kadastraal 
gekend Waregem 1ste afdeling, sectie C, nr. 127Y3 en 1279X3, het vestigen van een erfpacht noodzakelijk is; 
Overwegende dat het aangewezen is om de erfpacht te verlenen onder volgende voorwaarden: 

- Gedurende de erfpacht mag door de erfpachter geen bestemmingswijziging aan het terrein gegeven 
worden. 

- Aanvragen tot gebruik dienen via de Kerkfabriek of door haar aangestelde gevolmachtigde 
mandataris te gebeuren om het storen van de erediensten te voorkomen. 

- Canon: 1 euro. 
- Duurtijd: 50 jaar – ingaande op de dag van het verlijden van de akte. 

Overwegende dat de Kerkraad Sint-Jozef van de Biest principieel akkoord gaat met de erfpachtformule onder 
bestemmingsvoorwaarden voor de heraanleg van de parking; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 15 mei 2014, waarbij opdracht werd gegeven aan het 
Aankoopcomité voor de opmaak en het verlijden van de akte voor het vestigen van een erfpachtrecht op de 
parking aan de Biest en eigendom van de Kerkfabriek van de parochie Sint-Jozef; 
Gelet op het metingsplan opgemaakt door landmeter Jo D‟hondt; 
Gelet op het ontwerp van akte opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
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onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Er wordt een erfpacht gevestigd op de parking aan De Biest aan het kerkplein, eigendom van de 

Kerkfabriek Sint-Jozef, en aldaar kadastraal gekend als Waregem, 1ste afdeling, sectie C, nr. 1279Y3 
en 1279X3 en zoals aangeduid op het metingsplan van 4 mei 2015. 

Art. 2: het vestigen van de erfpacht geschiedt om redenen van openbaar nut, en meer in het bijzonder het 
onderhouden en operationeel houden van de parking De Biest. 

Art. 3: De in artikel 1 verschenen erfpacht wordt verleend tegen volgende voorwaarden: 
- Gedurende de erfpacht mag door de erfpachter geen bestemmingswijziging aan het terrein 

gegeven worden. 
- Aanvragen tot gebruik dienen via de Kerkfabriek of door haar aangestelde gevolmachtigde 

mandataris te gebeuren om het storen van de erediensten te voorkomen.  
- Canon: 1 euro. 
- Duurtijd 50 jaar – ingaande op de dag van het verlijden van de akte. 

Art. 4:  Bij het verlijden van de akte wordt om de toepassing van de kosteloze registratie verzocht, zoals  
voorzien  in artikel 161-2° van het Wetboek van de Registratie – Hypotheek en Griffierechten 

Art. 5: Volmacht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle stukken en akten 
rechtsgeldig te ondertekenen in uitvoering van onderhavige beslissing.  

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

7. onroerende goederen: ter beschikking stellen woning Nieuwstraat 16 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het BPA Marktplaats en omgeving, goedgekeurd op 9 juni 1995; 
Overwegende dat het stadsbestuur het Masterplan Marktplaats, op de site Nieuwstraat thv huisnummers 6, 8, 
14, 16, 18 en 22 te 8792 Waregem, wenst te realiseren; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2014;  
Gelet op de eigendomsakte van 2 juni 2015 van het woonhuis Nieuwstraat 16, in gebruik van het OCMW 
Waregem, in gevolge van een mondelinge huurovereenkomst met de voormalige eigenaar; 
Overwegende dat de gebouwen nog enige tijd zullen blijven bestaan, en in afwachting van de latere sloping 
kan het huis nog even gebruikt worden door het RSVK;  
Overwegende dat de woning gratis ter beschikking gesteld wordt aan het RSVK met ingang vanaf 1 januari 
2016;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De woning Nieuwstraat 16 wordt gratis ter beschikking gesteld aan het RSVK Waregem vzw, met 

ingang vanaf 1 januari 2016. 
Art. 2: De in artikel 1 vermelde ingebruikstelling is gratis en kan door beide partijen ten allen tijde worden 

stopgezet door eenvoudige kennisgave. 
Art. 3: In functie van artikel 2 is langdurige verhuring van de woning Nieuwstraat 16 aan het RSVK niet 

toegestaan.  
 
Uitslag van de stemming: 
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- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 
Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

8. onroerende goederen: verzaken aan het voorkooprecht perceel Flanders Fieldweg 34 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de akte verleden door notaris Frans de Groote van 21 december 1973, waarbij de stad een 
voorkooprecht verkregen heeft voor het onroerend goed, gelegen Flanders Fieldweg 34 te Waregem, en 
aldaar kadastraal gekend 2e afdeling, sectie B, nrs 655/F/2/P0000, 655/E/2/P0000 en 863/A/13; 
Gelet op het bericht van het notariskantoor Laga en van notariskantoor Ghys & Ghys, waarbij het recht van 
voorkoop voor bovenvermeld onroerend goed wordt aangeboden; 
Overwegende dat de gebouwen op het bovenvermelde onroerend goed inmiddels werden gesloopt, en dat de 
gronden werden in loten opgedeeld; en overwegende dat er voor diverse loten reeds aankoopbeloften door 
derden werden ondertekend; 
Rekening houdend met de ligging en de configuratie van het bovenvermelde onroerend goed; 
Overwegende dat in dit opzicht het voorkooprecht voor de stad geen toekomstige perspectieven meer biedt 
voor eigen ontwikkeling, en dit voorkooprecht bijgevolg kan opgeheven worden; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het stadsbestuur verzaakt aan het recht van voorkoop, aangeboden voor het onroerend goed, 

gelegen Flanders Fieldweg 34 te Waregem, en aldaar kadastraal gekend 2e afdeling, sectie B, nrs 
655/F/2/P0000, 655/E/2/P0000 en 863/A/13. 

Art. 2: Het voorkooprecht voor het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt definitief opgeheven met 
ingang van heden. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

9. onroerende goederen: goedkeuren huurkoop module 10, WVI, site Transvaal  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 februari 2015; 
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Gelet op de vraag van het Vlaamse Kruis, het Rode Kruis en ‟t Kelderke om gehuisvest te worden in een 
lokaal site Transvaal aan de Windhoek, aangezien deze verenigingen hun huidige locatie niet kunnen 
behouden; 
Overwegende dat het gebouw, gelegen Windhoek, zijnde module 10 van het bedrijfsverzamelgebouw 
eigendom is van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge en kadastraal 
gekend Waregem 1e afdeling, sectie C, deel van nr. 229X3 met een oppervlakte van 608m²; 
Gelet op  het voorstel van WVI om module 10 te verwerven bij huurkoop; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2015, waarbij een visum 
werd aangevraagd; 
Gelet op het visum, verleend op 9 oktober 2015; 
Gelet op het ontwerp van akte opgemaakt door notaris Van Hoestenberghe te Jabbeke;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de onderstaande budgetcode 2210000/IW/0040;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het voorstel van de huurkoop module 10 in het bedrijfsverzamelgebouw Transvaal ten opzichte van  

de vzw WVI, en gelegen Waregem 1e afdeling, sectie C, deel van nr 229x3 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De in artikel 1 vermelde huurkoop geschiedt onder de voorwaarden zoals vermeld in het ontwerp 

van de akte en mits de som van 429 818,29€, hetzij 507 312,13€ inclusief alle kosten.  
Art. 3: De in artikel 2 vermelde aankoopsom zal betaald worden in 15 jaarlijkse schijven, zijnde: 

J aa r  B e ta l i ng  a a n  WV I  

2 0 16  €  3 6 . 264 ,29   

2 0 17  €  3 5 . 915 ,22  

2 0 18  €  3 5 . 566 ,15  

2 0 19  €  3 5 . 217 ,09  

2 0 20  €  3 4 . 868 ,01  

2 0 21  €  3 4 . 518 ,95  

2 0 22  €  3 4 . 169 ,88  

2 0 23  €  3 3 . 820 ,81  

2 0 24  €  3 3 . 471 .75  

2 0 25  €  3 3 . 122 ,67  

2 0 26  €  3 2 . 773 ,61  

2 0 27  €  3 2 . 424 ,54  

2 0 28  €  3 2 . 075 ,47  

2 0 29  €  3 1 . 726 ,41  

2 0 30  €  3 1 . 377 ,28  

Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze huurkoop te vervullen, alsmede wordt volmacht verleend om alle stukken en akten ervan 
geldig te ondertekenen.  

Art. 5: De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichtingen om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen.  

Art. 6: De nodige kredieten zullen voorzien worden in de diverse budgetten 2017 tot en met 2030.  

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016150208 GEB IE12overig beleid Interne Werking 2210000/IW/0440 module WVI 
Transvaal huurkoop 

€ 150 000,00 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

10. onroerende goederen: goedkeuren gratis grondafstand nabij Vijfseweg i.k.v. 
protocolovereenkomst met OLV van Lourdesziekenhuis 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat er vóór de aanleg van die ontsluitingsweg een wegel 
bestond waar men in de natuur langs de oude spoorwegberm kon wandelen en fietsen van aan de Vijfseweg 
tot aan de Slekkeput. Met de aanleg van die ontsluitingsweg werd enkel rekening gehouden met een uitrit 
voor auto‟s en fietsen. Voetgangers en joggers vallen uit de boot. Om op de grond van het geplande 
geboortebos te geraken, moeten zware voertuigen eerst over het stuk weg waar Vitrau ligt, om dan haaks in 
tegenrichting over de ontsluitingsweg te gaan. Er worden zes schrikblokken geplaatst om bestuurders te 
verplichten om die weg te volgen. Kunnen die voorzien worden van reflectoren?  Bij valavond en ‟s nachts is 
de situatie gevaarlijk. We willen graag weten wat de stad zal doen ten gunste van voetgangers en joggers, 
zegt het raadslid.  Hoe denkt men de toegang aan het Geboortebos te organiseren? 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat die schrikblokken recent geplaatst 
werden omdat er wat moest bijgestuurd worden. Het voorstel om reflectoren te bevestigen, wordt 
meegenomen. De nieuwe toestand wordt opgevolgd. De toegang tot het Geboortebos moet nog bekeken 
worden.  Op dit moment heeft de schepen nog geen pasklaar antwoord. Wat de joggers betreft, ziet de 
schepen geen probleem dat zij het fietspad gebruiken. Het is een voldoende breed pad en het maakt de weg 
naar het bosje achter het ziekenhuis toegankelijk.  
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het al altijd de bedoeling geweest is dat het pad 
een fiets- en wandelpad zou zijn. Het is breed genoeg en het wordt nu ook al op die manier gebruikt. 
Joggers kunnen ditzelfde pad gebruiken. De vraag betreffende het Geboortebos is terecht. We hebben al een 
gesprek gehad met de buur Chinoh hierover om een voldoende mooie en goed uitgeruste toegang te creëren 
naar het Geboortebos, zegt de schepen. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, vraagt of dit ook zo aangegeven kan worden dat het pad door deze 
doelgroepen mag gebruikt worden, om problemen te vermijden. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de signalisatie zal bekeken worden.  Dit is 
inderdaad nu niet aangeduid. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de toegang tot het Geboortebos kan meegenomen worden 
in het totaalplan. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het perceel grond, gelegen nabij de Vijfseweg en aldaar kadastraal gekend 6e afdeling, 
sectie B nr. 16/2 op heden nog eigendom is van het OLV van Lourdesziekenhuis; 
Gelet op de protocolovereenkomst tussen het OLV van Lourdesziekenhuis en stad Waregem;  
Overwegende dat OLV van Lourdesziekenhuis de grond, gelegen nabij de Vijfseweg wenst over te dragen aan 
stad Waregem in uitvoering van de protocolovereenkomst;  
Overwegende dat de grondoverdracht dient te gebeuren bij authentieke akte, opgemaakt door de dienst 
Vastgoedtransacties;  
Gelet op de ligging en de configuratie van dit perceel grond;  
Overwegende dat de overdracht geschiedt om redenen van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de 
opname in het openbaar domein van de stad Waregem;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De kosteloze grondoverdracht van het perceel grond, gelegen nabij de Vijfseweg, en aldaar 

kadastraal gekend 6e afdeling, sectie B, nr. 16/2 met een oppervlakte van 1ha 06a 48ca en 
eigendom van het OLV van Lourdesziekenhuis, wordt goedgekeurd.  

Art. 2: De in artikel 1 vermelde grondoverdracht geschiedt onder de voorwaarden zoals beschreven in de 
ontwerpakte. 

Art. 3: De in artikel 1 vermelde gratis grondoverdracht geschiedt om redenen van openbaar nut en meer in 
het bijzonder voor de opname in het openbaar domein van de stad Waregem. 

Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze gratis grondoverdracht te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan 
geldig te ondertekenen. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

11. goedkeuren overeenkomst met Leiedal i.k.v. boscompensatie 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, stelt vast dat er van de 1,5 ha die in Waregem moet gecompenseerd 
worden omwille van het project Groenbek, daarvan de helft gecompenseerd wordt in een andere gemeente. 
Was Waregem niet in staat om dat op eigen bodem te compenseren? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat Leiedal dit regionaal bekijkt. Zij hebben geoordeeld dat 
de helft naar Waregem zou gaan en de helft naar Zwevegem.  Het verlies aan groen wordt echter 
gecompenseerd in eigen stad.   
- Schepen van milieu, de heer Peter Desmet, zegt dat we niets verliezen in Waregem. Er werd 0,73 ha 
ontbost en aan de kliniek wordt er 200 m2 meer bebost.  Het is ongeveer gelijk, zelfs iets meer. Als we het 
volgens de boscompensatieregels van het Vlaams decreet bekijken, zou er 1040 m2 moeten gecompenseerd 
worden.  In het totaal wordt er 1,5 ha in de streek gecompenseerd.   
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het voorstel van overeenkomst intercommunale Leiedal-Stad Waregem in verband met het 
uitvoeren van het boscompensatieformulier COMP/14/055/WV; 
Overwegende dat de intercommunale Leiedal voor het project Groenbek 1,5 ha boscompensatie dient te 
realiseren;  
Overwegende dat de gemeente Zwevegem en de stad Waregem hiervoor elk een terrein van 0,75 ha hebben 
aangeboden;  
Overwegende dat voor Waregem dit het stuk grond is die het ziekenhuis O.L.V. van Lourdes Waregem 
kosteloos zal overdragen na realisatie van de uitweg van het ziekenhuis;  
Overwegende dat de gratis grondafstand nabij Vijfseweg i.k.v. protocolovereenkomst met  OLV van 
Lourdesziekenhuis werd goedgekeurd in zitting van heden; 
Overwegende dat conform de overeenkomst Leiedal alle verplichtingen voor de realisatie van de 
boscompensatie overdraagt aan de stad Waregem; 
Overwegende dat de stad Waregem hiervoor een vergoeding ontvangt van 14.566,00 euro;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De overeenkomst intercommunale Leiedal-Stad Waregem in verband met het uitvoeren van het 

boscompensatieformulier COMP/14/055/WV wordt goedgekeurd.  
Art. 2:  Deze beslissing en de ondergetekende overeenkomst wordt overgemaakt aan de intercommunale 

Leiedal.  
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
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- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 
Bijlage: overeenkomst met Leiedal i.v.m. uitvoeren van het boscompensatieformulier  
Tussen enerzijds  
de stad Waregem, met administratieve zetel te Gemeenteplein 2, 8790 Waregem, hier vertegenwoordigd 
door: 

- de heer Kurt Vanryckeghem, Burgemeester en  

- de heer Guido De Langhe, stadssecretaris, 
hier verder genoemd “stad Waregem”, 
hier optredende in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van (datum) 5 april 2016  , 
en anderzijds 
intercommunale Leiedal 
met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 10, kortweg genoemd “LEIEDAL”, dienstverlenende vereniging, 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, beheerst door het Decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 

□ Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 40 van de statuten door 2 gevolmachtigden: 
- de heer VANHAVERBEKE Filip Jean Marie, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Pater Beckstraat 15 

(rijksregister 60.10.30-357.73); 
- de heer BYTTEBIER Koen Ludolf Maria Raoul, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 

53 C002 (rijksregister 55.07.07-403.09). 
Beiden handelend ingevolge delegatie van machten, hen verleend door de raad van bestuur van 12 april 
2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna, onder nummer 13071127, 
hierna genoemd “Leiedal”, 
in deze overeenkomst handelend in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 9 mei 2014, 
wordt volgende overeenkomst gesloten. 
Preambule 
In het kader van de infrastructuurwerken voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein „Groenbek‟ te 
Waregem werd 0,7357 ha ontbost. Het Bosdecreet stelt dat een stedenbouwkundige vergunning tot 
ontbossing enkel kan uitgereikt worden mits een compensatie.  
Deze compensatie kan op twee manieren: 

- ofwel financiële bijdrage tot een bebossingsfonds  
- ofwel een nieuwe bebossing waarbij een bos aangelegd wordt. 

De gemeenten werden door Leiedal aangeschreven met de vraag of een gemeentelijk terrein beschikbaar 
was om een compenserende bebossing uit te voeren. Hierbij vergoedt Leiedal de gemeente voor de 
bosaanplant met een bedrag equivalent aan de financiële bijdrage tot het bebossingsfonds.  
Hieruit bleken twee voorstellen in aanmerking te komen:  

- Waregem:  Gaverbeekse meersen 
- Zwevegem:  Lettenhof Knokke 

De raad van bestuur van Leiedal besliste op 9 mei 2014: 
1/ Een boscompensatievoorstel in te dienen waarbij een compenserende bebossing wordt gerealiseerd 

door derden, met name het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Zwevegem, elk 
voor oppervlakte van minimaal 0,75 ha. 

2/ Een overeenkomst af te sluiten met het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van 
Zwevegem tot het uitbetalen van een vergoeding van 14.566 euro aan elke gemeente in ruil voor het 
bebossen van telkens minimaal 7.500 m² overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het 
boscompensatievoorstel. 

Met de stad Waregem en de gemeente Zwevegem werd een concreet bebossingsvoorstel uitgewerkt als basis 
voor het boscompensatievoorstel bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het ontbossen. In dit 
boscompensatievoorstel nemen het Ziekenhuis OLV van Lourdes en de gemeente Zwevegem het engagement 
om als „derde‟ de boscompensatie effectief te realiseren voor respectievelijk 7.511 en 8.138 m².  
Deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het ontbossen op bedrijventerrein „Groenbek‟ werd door 
Leiedal ingediend op 24 september 2014, samen met het door de gemeente Zwevegem en het Ziekenhuis 
OLV van Lourdes ondertekende boscompensatieformulier.  
Het perceel in eigendom van het Ziekenhuis OLV van Lourdes, waar 7.511m² boscompensatie dient 
gerealiseerd, maakt deel uit van een overeenkomst tussen het Ziekenhuis en de stad Waregem waarbij dit 
perceel wordt overgedragen aan de stad. De stad Waregem zal hiermee het engagement tot boscompensatie 
van 7.511 m² overnemen van het Ziekenhuis en dus verder instaan voor het uitvoeren van de boscompensatie 
volgens deze overeenkomst.  
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In zijn advies van 28/11/2014 heeft het ANB deze vergunningsaanvraag tot ontbossing op Groenbek positief 
geadviseerd en het boscompensatieformulier met nummer COMP/14/0055/WV goedgekeurd. Op 19 februari 
2015 heeft de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar de vergunningsaanvraag tot het ontbossen op 
Groenbek verleend waarbij deze boscompensatie opgenomen is als voorwaarde bij de vergunning. De 
realisatie van de boscompensatie dient overeenkomstig de bepalingen in artikel 90 van het Bossdecreet 
binnen de 2 jaar uitgevoerd te worden, vanaf het moment dat de vergunning tot ontbossing uitvoerbaar is. 
Het door het ANB goedgekeurde boscompensatieformulier COMP/14/0055/WV is opgenomen in bijlage bij 
deze overeenkomst. 
Deze overeenkomst heeft als doel de verdere modaliteiten van deze boscompensatie tussen de stad 
Waregem en de intercommunale Leiedal vast te leggen. 
Overeenkomst tussen intercommunale Leiedal en de stad Waregem 

1. De stad Waregem zal op haar eigendom, na het verlijden van de authentieke titel tot 
eigendomsverwerving van het terrein jegens het Ziekenhuis OLV van Lourdes, meer bepaald een 
perceel grond, gelegen te Waregem, op de site “Gaverse Meersen”, kadastraal bekend te Waregem, 
zesde afd., sectie B, nr. 1602  
- overgaan tot een effectieve bebossing van 7.511 m² zoals bepaald in het door het ANB 

goedgekeurde boscompensatieformulier COMP/14/0055/WV , 
- deze bebossing uitvoeren uiterlijk tegen 19 maart 2017, 
- deze bebossing uitvoeren overeenkomstig het plan dat deel uitmaakt van het 

boscompensatieformulier COMP/14/0055/WV, 
- deze bebossing in stand houden voor minstens een periode van 25 jaar.  

2. De stad Waregem zal minstens 30 dagen voordat de compenserende bebossing wordt uitgevoerd, dit 
schriftelijk melden aan het ANB en de intercommunale Leiedal.  
Na het uitvoeren van de bebossing zal de stad Waregem een attest aanvragen bij de provinciale 
afdeling van het ANB dat de bebossing werd uitgevoerd. De stad Waregem zal een kopie van dit 
attest bezorgen aan Leiedal. 

3. Leiedal verbindt zich tot de betaling, binnen de dertig dagen na schriftelijk verzoek van de stad 
Waregem, van een vergoeding ten bedrage van veertienduidend vijfhonderdzesenzestig (14.566,00) 
euro, en wel als volgt  
- een eerste schijf van 50% (7.283 euro) na het afsluiten van deze overeenkomst 
- een tweede schijf van 50% (7.283 euro)  na het bezorgen van het attest van ANB dat de 
boscompensatie werd uitgevoerd en alle verplichtingen werden nagekomen. 

4. De stad Waregem neemt met deze overeenkomst zonder voorbehoud alle verplichtingen over van de 
intercommunale Leiedal tot verplichte boscompensatie zoals opgenomen in de stedenbouwkundige 
vergunning voor ontbossing op Groenbek (Waregem), overeenkomstig de bepalingen in het 
boscompensatievoorstel COMP/14/0055/WV. 

5. De stad Waregem aanvaardt i.v.m. de boscompensatie dat  
- het aangeplante bos valt onder de bepalingen van het Bosdecreet,  
- voor deze aanplanting geen subsidies kunnen verkregen worden bij ANB, 
- indien na een controle door het ANB de boscompensatie niet of onvolledig uitgevoerd blijkt te zijn, 

het ANB zelf kan overgaan tot de bebossing op kosten van de stad Waregem, 
- de stad op haar kosten zal instaan voor alle verdere beheer en onderhoud van de bosaanplant. 

6. De stad Waregem verbindt er zich toe Leiedal volledig te vrijwaren voor alle gevolgen, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, van het niet uitvoeren van de door de stad Waregem opgenomen engagementen 
binnen deze overeenkomst. 

7. Indien de stad Waregem overgaat tot het geheel of gedeeltelijk vervreemden van het terrein waarop 
de boscompensatie wordt of werd gerealiseerd, verbindt zij zich er onvoorwaardelijk toe om alle 
verplichtingen die slaan op betreffend deel,  in de authentieke titel van de overdracht op te leggen 
aan de nieuwe eigenaar. 

Opgemaakt in drie originele exemplaren, één voor elke partij en één bestemd voor de registratie,  
Opgemaakt te Kortrijk, op datum van:  [datum] 6 april 2016 

voor de stad Wargem 
 
dhr. Kurt Vanryckeghem  
burgemeester 
 
dhr. Guido De Langhe 
stadssecretaris 

 
 
 
 
 

 

voor  Leiedal  
 
dhr. Koen Byttebier 
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voorzitter 
 
dhr. Filip Vanhaverbeke 
algemeen directeur 

 

12. goedkeuren opdracht leveren van werktuigen voor de groendienst + vaststellen wijze van 
gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 
Overwegende dat er voorgesteld wordt volgende werktuigen aan te kopen voor de Groendienst (GD): 

Omschrijving Dienst Motivering 

2 bosmaaiers met dubbel 
roterende kop 

GD bijkomende bosmaaiers voor onkruidbestrijding 

2 bosmaaiers met 
onkruidborstel en gesloten 
beschermkap 

GD bijkomende bosmaaieres voor onkruidbestrijding 

1 platte gasbrander GD vervanging oude gasbrander, voor onkruidbestrijding 

1 zelftrekkende grasmachine GD bijikomend toestel 

2 heggenscharen op steel GD vervanging kapotte heggenscharen 

Overwegende dat de bedragen van deze aankopen als volgt geraamd werden en dat de nodige kredieten 
ingeschreven werden in het investeringsbudget 2016 op volgende budgetsleutels en met volgende 
ramingnummers: 

Omschrijving Dienst Raming 
inclusief btw 

Budgetsleutel Ramingnum
mer 

Wijze van 
gunnen 

2 bosmaaiers GD € 1 800,00 2016/2300000/OM/0680 2016000096 Onderhande
lingsproced
ure met 5 
percelen 

2 bosmaaiers GD € 2 200,00 2016/2300000/OM/0680 2016000097 

1 gasbrander GD € 7 000,00 2016/2300000/OM/0680 2016000098 

1 grasmachine GD € 1 800,00 2016/2300000/OM/0680 2016000099 

2 heggenscharen GD € 1 800,00 2016/2300000/OM/0680 2016000100 

Overwegende dat de werktuigen in een bestek met vijf percelen opgenomen worden en dat hiervoor gebruik 
gemaakt wordt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (artikel 26, § 1, 1° a 
van de wet van 15 juni 2006, totaalbedrag lager dan 85 000,00 euro exclusief btw of 102 850 euro inclusief 
btw); 
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de diverse opdrachten voor het leveren van werktuigen voor de 

Groendienst als volgt goed: 

Omschrijving Dienst Raming 
inclusief btw 

Budgetsleutel Ramingnum
mer 

Wijze van 
gunnen 

2 bosmaaiers GD € 1 800,00 2016/2300000/OM/0680 2016000096 Onderhande
lingsproced
ure met 5 
percelen 

2 bosmaaiers GD € 2 200,00 2016/2300000/OM/0680 2016000097 

1 gasbrander GD € 7 000,00 2016/2300000/OM/0680 2016000098 

1 grasmachine GD € 1 800,00 2016/2300000/OM/0680 2016000099 

2 heggenscharen GD € 1 800,00 2016/2300000/OM/0680 2016000100 

Art. 2: De in artikel 1 beschreven opdracht worden gegund met de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. Alle nodige kredieten zijn ingeschreven in het investeringsbudget 
2016. De geraamde bedragen, de budgetsleutels en de ramingnummers zijn vermeld in 
bovenstaande tabel. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

13. garageweg Pontstraat Beveren-Leie: verlenen recht van doorgang  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het stadsbestuur eigenaar is van de garageweg gelegen aan de Pontstraat te Beveren-Leie, 
en aldaar kadastraal gekend 4de afdeling, sectie A nr 43x 3; 
Overwegende dat de garageweg werd aangelegd ten behoeve van de bewoners van de Pontstraat en de 
Kleine Heerweg; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 9 september 2003 waarbij een recht van doorgang werd 
verleend aan de toenmalige eigenaars, de heer en mevrouw Marnix Domecyn – Verougstraete Cindy, met als 
voorwaarde een éénmalig recht van 1 500 euro te betalen;  
Overwegende dat de authentieke akte pas kan verleden worden na betaling van het volledige bedrag, 
hetgeen pas recent is gebeurd; 
Overwegende dat de woning, gelegen in de Kleine Heerweg 137, te Beveren-Leie ondertussen een nieuwe 
eigenaar heeft, de heer Gunther Thytgat; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De authentieke akte voor het recht van doorgang op de garageweg, gelegen aan de Pontstraat – 

Kleine Heerweg te Beveren-Leie, en aldaar kadastraal gekend 4de afdeling, sectie A nr 43x3, 
opgemaakt ten voordele van de heer Gunther Thytgat wordt goedgekeurd en het recht van 
doorgang wordt verleend op het betrokken perceel ten behoeve van de heer Gunther Thytgat.   

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

14. nutsleidingen: vernieuwen verlichting parking Olm 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat naar aanleiding van het project „herstel parking Olm‟ door  Eandis een offerte werd 
opgemaakt voor het vernieuwen van de verlichting als volgt: 



Gemeenteraadszitting dinsdag 05 april 2016 15 

 

Voorstel (type LUMA LED, 10 jaar garantie, in papyrus wit) 

dossiernr Plaats Aard werk Totaal Stad  

288596 Olmstraat-
Processiestraat(parking 
Olm) 

- plaatsen OV-palen 6 stuks 
- plaatsen gevelarmaturen 4 stuks 
- plaatsen verlichtingsarmaturen 12 stuks 
- wegnemen en slopen paal: 1stuk 

€ 14.063,73 € 14.063,73 

Overwegende dat er kredieten voorzien zijn in de begroting 2016 als volgt: 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016150308 TWW IE13overig beleid Omgeving 2250007/OM/0670 uitbreiding openbare 
verlichting 

€ 17 017,11 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de offerte opgemaakt door Eandis: 

Voorstel (type LUMA LED, 10 jaar garantie, in papyrus wit) 

dossiernr Plaats Aard werk Totaal Stad  

288596 Olmstraat-
Processiestraat(parking 
Olm) 

- plaatsen OV-palen 6 stuks 
- plaatsen gevelarmaturen 4 stuks 
- plaatsen verlichtingsarmaturen 12 stuks 
- wegnemen en slopen paal: 1stuk 

€ 14.063,73 € 14.063,73 

Art. 2: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten die voorzien zijn in de begroting 2016 als volgt: 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016150308 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2250007/OM/0670 uitbreiding openbare 
verlichting 

€ 17 017,11 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

15. nutsleidingen: project ZuidBoulevard: leveren en plaatsen van 5 foorkasten 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat naar aanleiding van het project ZuidBoulevard door Eandis offertes werden opgemaakt 
voor het leveren en plaatsen van 5 foorkasten, Type 4 100A 6x(32A 2f)+4x(63A 3f); 
Overwegende dat de kostprijs per kast € 3.458,00, exclusief btw bedraagt. De totaalinvestering voor de 5 
kasten bedraagt €  17.290,00 exclusief btw. 
Overwegende dat er kredieten voorzien zijn in de begroting 2016 op de buitengewone dienst 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016150379 PAT IE02aantrekkelijke 
stad 

2221007/OM/0610 openbaar domein project 
ZuidBoulevard 

€ 21 000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
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Art. 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de offertes opgemaakt door Eandis voor het leveren en plaatsen 
van 5 foorkasten Type 4 100A 6x(32A 2f)+4x(63A 3f); 

Art. 2: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten die voorzien zijn in de begroting 2016 als volgt: 
 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016150379 PAT IE02aantrekkelijke 
stad 

2221007/OM/0610 openbaar domein project 
ZuidBoulevard 

€ 21 000,00 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

16. aanbrengen van duurzame markeringen 2016: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 

gunnen 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, verwijst naar punt 22 waar de voorrangsregeling in de omgeving 
Tjollensstraat – Groene Wandeling gewijzigd wordt. Het zou goed zijn om die regeling ook op de grond aan te 
duiden met een fietssuggestiestrook. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de nieuwe markering nog niet in duurzame materialen zal 
zijn. 
- Schepen van verkeer, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het de bedoeling is om een fietssuggestiestrook 
aan te brengen. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanbrengen duurzame markeringen 2016” een bestek met 
nr. 2016/059 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.440,00 excl. btw of € 17.472,40 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016 van de buitengewone 
dienst, als volgt:  

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000041 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2250007/OM/0200 aanbrengen duurzame 
markeringen 2016 

€ 20 000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
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Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/059 en de raming voor de opdracht 
“Aanbrengen duurzame markeringen 2016”, opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en 
Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 14.440,00 
excl. btw of € 17.472,40 incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

17. goedkeuren voorontwerp en intentie tot opname in openbaar domein omgevingswerken Hoge 
Kouter - Stuifkouter 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit het sluitstuk is van deze sociale verkaveling, die 10 jaar 
geleden op poten gezet en gerealiseerd werd door Helpt Elkander. Hij hoopt dat dit nog zal uitgevoerd 
worden voor de zomer, of in elk geval dit jaar. Hij bedankt de stad en Helpt Elkander alvast voor de 
realisatie. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het voorontwerp van omgevingswerken Hoge Kouter – Stuifkouter, ontvangen van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) op 08 maart 2016; 
Overwegende dat het tracé van de voetwegen geen aanleiding geeft tot enige opmerkingen; 
Overwegende dat na oplevering van de werken, de percelen waarop de omgevingsaanleg wordt uitgevoerd, 
worden overgedragen aan het openbaar domein van de stad Waregem; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd 02 september 2015 houdende principieel akkoord met de 
financiële tussenkomst voor de aanleg omgevingswerken sociale verkaveling Hoge Kouter-Stuifkouter; 
Overwegende dat er geen opmerkingen werden geformuleerd door de dienst wegen en waterlopen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt het voorontwerp omgevingswerken Hoge Kouter – Stuifkouter ontvangen 

van de VMSW op 08 maart 2016 goed.  
Art. 2: De gemeenteraad zal de percelen waarop de omgevingsaanleg wordt uitgevoerd overnemen in het 

openbaar domein na definitieve oplevering. 
Art. 3: Een afschrift van deze beslissing wordt verstuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen, dienst infrastructuur, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
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- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

18. aanvullend verkeersreglement blijvend karakter: aanleggen van een voetgangersoversteek in 
de Processiestraat 

- Raadslid, de heer Willy Benoit, vraagt of het schepencollege een gesprek kan voeren met de directie van 
het Heilig-Hartcollege om aan te dringen dat ze hun leerkrachten en begeleiders aansporen om de leerlingen 
zo veel mogelijk in groep te laten oversteken. Als ze verspreid oversteken, leidt dit alleen maar tot 
verkeersopstoppingen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit zal bekeken worden. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, sluit zich hierbij aan. Zij heeft jaren geleden al aangekaart dat dit 
een pijnpunt is. Er was geen voetgangersoversteek, maar zelfs als er één is, maakt het weinig verschil. De 
leerlingen kijken zelfs niet als ze oversteken. Het raadslid heeft in het verleden ook al gevraagd om dit te 
overleggen met de school. In het O.L.V.-Hemelvaartinstituut heeft men een bepaalde infrastructuur 
aangebracht zodanig dat de leerlingen niet lukraak kunnen oversteken. Het Heilig-Hartcollege weigert dit 
omwille van het gebruik van de parking. Het raadslid denkt dat er toch flexibele methodes bestaan, om hier 
een oplossing aan te bieden. Nu worden files veroorzaakt maar ook gevaarlijke situaties. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, bevestigt dat de situatie gevaarlijk is. Er zal overleg gebeuren met 
de directie zodoende dat de leerkracht of opvoeder die aan de poort staat, de verantwoordelijkheid moet 
nemen. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat elke stap naar verkeersveiligheid de steun van sp.a krijgt. 
Waarom durven we niet verder denken in de toekomst?  Kan dat stuk Processiestraat niet verboden worden 
voor doorgaand autoverkeer?  De auto‟s kunnen misschien omgeleid worden via de Stationsstraat? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij dat straatje zeer veel gebruikt. Als er sporadisch iets 
georganiseerd wordt aan de school waardoor die straat afgesloten is, staat men in file vanaf het rondpunt.   
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat we toch moeten nadenken over ingrepen in de toekomst. Met 
het nieuwe parkeerplan dat zal uitgerold worden, zal de verkeersdruk in het centrum misschien ook 
afnemen.  Het gaat tenslotte om het centrum waar veel zwakke weggebruikers zijn en waar de 
beleveniswaarde moet verhoogd worden. Het kan meegenomen worden bij de evaluatie van het 
verkeersplan. Het doorknippen van die schoolstraten kwam ook al aan bod in de verkeerscommissie. Dit werd 
gesuggereerd door een van de ouders in de vriendenkring van het Heilig-Hartcollege. We moeten daar durven 
over nadenken. 
- Raadslid, de heer Willy Benoit, treedt de burgemeester bij en zegt dat men die straat niet kan 
doorknippen. Alle mensen die vanuit het centrum naar de Processiestraat moeten, stuur je op die manier 
allemaal naar het station, waar er binnen afzienbare tijd ook zone 30 zal zijn.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt of het de bedoeling is van het centrum vol met auto‟s te houden?  
We hebben een centrum waar we op een duurzame manier willen leven, of blijven aanmodderen zoals 
vandaag en blijven de auto‟s en de zwakke weggebruikers mengen.  We zien wat het resultaat is op de 
wekelijkse markt door het verkeer. Het aantal marktkramers daalt en de bezoekers blijven weg.   
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we het parkeerbeleidsplan afwachten en zien wat de 
evaluatie brengt. 
De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 27 januari 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 4 februari 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Overwegende dat de Processiestraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat het Heilig Hartcollege vraagt om een voetgangersoversteek aan te leggen tussen de 2 
vestigingen in de Processiestraat; 
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Overwegende dat het aantal oversteekbewegingen en het verkeer in de Processiestraat de laatste jaren 
toegenomen zijn; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Processiestraat wordt een voetgangersoversteek aangelegd ter hoogte van de poorten tussen 

de 2 vestigingen van het Heilig Hartcollege. 
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van witte 

banden, evenwijdig met de as van de rijbaan en het plaatsen van de verkeersborden F49. 
Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 
Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 

het gemeentedecreet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

19. aanvullend verkeersreglement blijvend karakter: aanleggen van een voetgangersoversteek in 

de Keukeldam 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 27 januari 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 4 februari 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Overwegende dat de Keukeldam een gemeenteweg is; 
Overwegende dat de nieuwe schoolgebouwen van het O.-l.-V.- Hemelvaartinstituut op 1 september 2016 in 
gebruik genomen worden; 
Overwegende dat er een nieuwe ingang komt voor de vrije basisschool en de directie van de school vraagt 
om een voetgangersoversteek aan te leggen naast de nieuwe ingang; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Keukeldam wordt een voetgangersoversteek aangelegd ter hoogte van de nieuwe ingang van 

het O.-L.-V. Hemelvaartinstituut. 
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van witte 

banden, evenwijdig met de as van de rijbaan en het plaatsen van de verkeersborden F49. 
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Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 

Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 
het gemeentedecreet. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

20. aanvullend verkeersreglement blijvend karakter: uitbreiden knuffelzone in de Remi Baertlaan 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 27 januari 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 4 februari 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Overwegende dat de Remi Baertlaan een gemeenteweg is; 
Overwegende dat de nieuwe schoolgebouwen van de vrije basisschool in de Remi Baertlaan op 1 september 
2016 in gebruik genomen worden; 
Overwegende dat de kleuters vanaf dan via de nieuwe gebouwen naar school komen en de directie vraagt om 
een knuffelzone te creëren op de parkeerplaatsen voor de nieuwbouw; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Keukeldam wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Remi Baertlaan op de parkeerplaatsen 

voor de nieuwbouw van de vrije basisschool. Dit parkeerverbod geldt van maandag tot vrijdag, van 
8.00u. tot 8.30u. en van 15.45u. tot 16.15u. 

Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden E1 met onderborden type x en onderborden type V “van maandag tot vrijdag van 
8.00u. tot 8.30u. en van 15.45u. tot 16.15u”. 

Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 

Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 
het gemeentedecreet. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
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Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

21. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren snelheidsremmende 

maatregelen in de Vredestraat 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 20 oktober 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 29 oktober 2015; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscommissie van 8 maart 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Overwegende dat de Vredestraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat heel wat bestuurders de Vredestraat en Zandstraat als doorgaande route richting 
Wortegem gebruiken in plaats van de Expresweg en Flanders-Fieldweg; 
Overwegende dat deze bestuurders veel te snel door de Vredestraat rijden; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Vredestraat worden er ter hoogte van de huisnummers 23-26 en 41-42 snelheidsremmers 

aangebracht in de vorm van asverschuivingen uit geprefabriceerde elementen. 
 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 

verkeersborden D1 op de asverschuivingen en voorsignalisatie met de verkeersborden A7 volgens 
het signalisatieplan in bijlage. 

Art. 2: In de smalle doorgangen ter hoogte van de asverschuivingen in de Vredestraat 23- 26 heeft het 
verkeer richting Franklin Rooseveltlaan voorrang op het verkeer richting Expresweg. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden B19 en B21 volgens het signalisatieplan in bijlage. 

Art. 3: In de smalle doorgangen ter hoogte van de asverschuivingen in de Vredestraat 41-42 heeft het 
verkeer richting Expresweg voorrang op het verkeer richting Franklin Rooseveltlaan. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden B19 en B21 volgens het signalisatieplan in bijlage. 

Art. 4: Fietsers moeten niet door de versmalling te rijden. 
 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van  de 

verkeersborden M2 onder de verkeersborden D1. 
Art. 5: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 
Art. 6: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 

het gemeentedecreet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
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Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

22. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: wijzigen voorrangsregeling op 
het kruispunt van de Tjollensstraat met de Hugo Verrieststraat en Groene Wandeling 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135§2; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het geheel van de openbare weg, inzonderheid op titel III; 
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscel van 17 februari 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 5 maart 2015;; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Overwegende dat de Tjollensstraat, Groene Wandeling, Hugo Verrieststraat, Pijkstraat en Roterijstraat 
gemeentewegen zijn; 
Overwegende dat de route van de Tjollensstraat naar de Groene Wandeling door de hogere 
verkeersintensiteiten als voorrangsweg wordt beschouwd; 
Overwegende dat er door de spoorwegbrug beperkte zichtbaarheid is op het aankomende verkeer op het 
kruispunt van de Tjollensstraat met de Groene Wandeling en Hugo Verrieststraat; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Op het kruispunt van de Tjollensstraat met de Hugo Verrieststraat en Groene Wandeling wordt een 

voorrangsregeling ingevoerd. De bestuurders uit de Hugo Verrieststraat moeten vorrang verlenen 
aan de bestuurders in de Tjollensstraat en Groene Wandeling. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden B15 in de Groene Wandeling en Tjollensstraat en door de plaatsing van de 
verkeersborden B1 in de Hugo Verrieststraat volgens het signalisatieplan in bijlage. 

Art. 2: Op het kruispunt van de tjollensstraat met de Pijkstraat en Groene Wandeling met de Roterijstraat 
blijft de voorrang van rechts regeling gelden. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden B17 in de Groene Wandeling en Tjollensstraat. 

Art. 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 

Art. 4: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 
het gemeentedecreet. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 
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- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

23. definitief vaststellen van het RUP 2-1 Marktplaats - Zilverbergstraat 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen nog een aantal vragen heeft betreffende het 
nieuwbouwproject aan de kerk in Desselgem.  Er is de bib voorzien (wat zeer positief is), een vergaderzaal 
en ondergronds parkeren.  Er zijn circa 12 sociale huurappartementen en circa 8 sociale koopappartementen 
voorzien in het RUP.  Het raadslid hoopt dat dit alles er komt en dat er achteraf niets verdwijnt tussen de 
mazen van het net. In het hele project staat er niets vermeld over de Wereldwinkel en het Jeugdhuis 
Jakkedoe.  Wat de Chiro-site betreft, is er ook mogelijkheid om die later tot woonzone om te vormen. Groen 
heeft wat schrik dat de gemeenschapsvoorzieningen onder druk zullen komen te staan. Raadslid Vandevelde 
vraagt voldoende aandacht voor het herlokaliseren van de gemeenschapsvoorzieningen.  
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat we nog nooit zomaar iets laten verdwijnen hebben, 
zoals het raadslid misschien insinueerde. We hebben gezocht naar een goede oplossing voor de Chiro, voor 
het P.O.C. en voor de Wereldwinkel. De Wereldwinkel zit nu in de pastorie en zal opnieuw via de parochiale 
werking zijn activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Er zijn hierover op voorhand afspraken gemaakt. Wat de 
Chiro betreft, is er geen enkel systeem dat er kan voor zorgen dat daar een woonzone komt.  Er wordt wel 
voor gezorgd dat er een veilige ingang komt naar de Chirokoer via het kerkplein en niet meer via de 
Nieuwstraat. Ook voor de Vrije Basisschool wordt een veilige ontsluiting aan de achterkant voorzien. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat het niet helemaal duidelijk is wat er kan komen in de 
toekomst als men het document naleest. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het een RUP is. In een RUP moet niet in detail bepaald 
worden wat er met de Chiro zou gebeuren of met de parochiale werking. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat er nu een aantal suggesties in staan dat er wisselbestemming 
is met de Chiro.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het geenszins de bedoeling is dat de Chiro daar weg 
moet. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze zich zal onthouden op dit punt. Omtrent dergelijke grote 
projecten zou het goed zijn een infovergadering te organiseren voor de bevolking van Desselgem. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit RUP de normale procedure gevolgd heeft zoals alle 
andere RUP‟s. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op de beslissing van 6 oktober 2015 van de gemeenteraad waarbij het RUP 2-1 Marktplaats - 
Zilverbergstraat voorlopig werd vastgesteld; 
Overwegende dat er een openbaar onderzoek werd gehouden van 16.11.2015 tot en met 15.01.2016; 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek één bezwaar werd ingediend; 
Overwegende dat de Deputatie voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht binnen de termijn van het 
openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gunstig advies heeft uitgebracht binnen de 
termijn van het openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de GECORO op 9 maart 2016 de adviezen en het bezwaar besproken heeft en het volgende 
advies heeft uitgebracht nopens het RUP 2-1 Marktplaats - Zilverbergstraat: 

Het voorlopig vastgestelde RUP wordt gunstig geadviseerd mits volgende aanpassingen: 
o Volgende aanvulling voor deelzones 3A en 3B: “De hoogte van de bebouwing dient naar de 

zonegrenzen toe afgebouwd te worden volgens de 45°-regel.” 
o Het aanvullen van de voorschriften van zone 8 met een groenbuffer van 5 m. 
o Het grafisch plan aan te passen met een overdruk worden om de garageweg aan te duiden 

(voorschrift 10) naast de percelen Desselgem-Dries 111 en 113. 
Gelet op het advies van de GECORO van 9 maart 2016; 
Overwegende dat het advies van de GECORO van 9 maart 2016 wordt bijgetreden en eigen gemaakt; 
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Algemeen Waterbeleid, de 
watertoets is uitgevoerd. De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vangt voldoende de effecten op de 
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waterhuishouding op, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 
veroorzaakt;  
Overwegende dat volgende aanpassingen werden uitgevoerd aan het dossier dat aan een  openbaar 
onderzoek werd onderworpen: 

 In artikel 3.3 van de stedenbouwkundige voorschriften werd de tekst aangevuld inzake de 
gabarieten: “De hoogte van de bebouwing dient naar de zonegrenzen toe afgebouwd te worden 
volgens de 45°-regel.” 

 In art. 8 is een aanvullend voorschrift opgenomen:  
“Groenbuffer 
Er dient een groenbuffer voorzien te worden ten aanzien van de aangrenzende zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen (zie “3. zone voor gemeenschapsvoorzieningen” op pag. 63). De 
groenbuffer dient minstens 5m breed te zijn, en dient te bestaan uit hoogstammige bomen met een 
onderbegroeiing. Het bedrijf moet instaan voor de aanleg van de buffer op eigen terrein.De buffer 
moet aangeplant worden uiterlijk het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een vergunning 
voor dit perceel.” 

 Het grafisch plan is aangepast met een overdruk worden om de garageweg aan te duiden (voorschrift 
10) naast de percelen Desselgem-Dries 111 en 113. 

Gelet op het voorliggend ontwerp van maart 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 27 
tegen: 0 
onthoudingen: 1 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad stelt het RUP 2-1 Marktplaats - Zilverbergstraat ontwerp maart 2016, definitief 

vast. 
Art. 2: Een afschrift van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de 

gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
bezorgd aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Brugge en aan de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door het departement Ruimte Vlaanderen –
Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, Koning Albert I-laan 1.2, bus 91, 8200 Brugge. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 27 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 1 Inge Vandevelde 
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

24. verlenen advies tot het plaatsen van camera’s in niet-besloten plaatsen n.a.v. de Waregem 
Koerse Feesten 2016 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de organisatie van de Waregem Koerse Feesten van 25 augustus tem 31 augustus 2016; 
Gelet dat het wenselijk is om camerabewaking te voorzien tijdens die festiviteiten; 
Gelet dat Art. 5$1 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera‟s bepaalt dat de beslissing tot het plaatsen van één of meerdere bewakingscamera‟s in 
een niet-besloten plaats genomen wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking, in casu de lokale 
politiezone Mira; 
Gelet dat de beslissing tot het plaatsen genomen wordt nadat de gemeenteraad van de betrokken gemeente 
en de korpschef van de betrokken politiezone een positief advies hebben gegeven; 
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Gelet op het schrijven 21 maart 2016 van de korpschef van de politiezone Mira waarin zijn positief advies 
wordt meegedeeld; 
Overwegende dat de camerabewaking positief geëvalueerd werd in vergadering van werkgroep Waregem 
Koerse Feesten en in stafvergadering van politiezone Mira; 
Gelet dat de locaties van de camera‟s grondig bekeken werden in stafvergadering politie samen met het  
stadsbestuur; 
Overwegende dat de korpschef zijn advies voor locaties vastlegde als volgt:  1 op het kruispunt Holstraat–
Zuiderlaan, 1 op het kruispunt Holstraat-Markt-Keukeldam, 1 op het kruispunt Markt-Stationsstraat, 3 in Park 
Casier (1 camera aan de uitgang kant Keukeldam, die wordt verplaatst naar het kruispunt Holstraat-
Leeuwkestraat-Felix Verhaeghestraat-Franklin Rooseveltlaan, 1 camera aan de uitgang kant Marcel 
Windelsstraat en 1 camera zijkant kasteel), 1 camera op het kruispunt Holstraat-Leeuwkestraat-Felix 
Verhaeghestraat-Franklin Rooseveltlaan (die ook wordt gebruikt aan de uitgang van Park Casier, kant 
Keukeldam) en 1 camera op kruispunt Holstraat-G. Gezellestraat. 
Gelet op de besprekingen in het schepencollege; 
Gelet op de bespreking in de raadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art.: Positief advies te verlenen tot het plaatsen van camera‟s in niet-besloten plaatsen n.a.v. de 

Waregem Koerse Feesten 2016. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

25. OLC Racing Waregem, aanpassen verlichting T2 en 3: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze 
van gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “OLC Racing Waregem, aanpassen verlichting Terreinen 2 en 
3” een bestek met nr. 2016/WWV/LD/054 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.750,00 excl. btw of € 20.267,50 
incl. 21% btw medecontractant; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016 van de buitengewone 
diens : 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 
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2016000083 TWW IE15overig beleid 
Vrije Tijd 

2221007/VT/0740 OLC Racing vernieuwen 
armaturen T2 

€ 20 
000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016. 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/WWV/LD/054 en de raming voor de 

opdracht “OLC Racing Waregem, aanpassen verlichting Terreinen 2 en 3”, opgesteld door de dienst 
Wegen, Waterlopen en Verkeer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 16.750,00 excl. btw of € 20.267,50 incl. 21% btw medecontractant. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

26. Jeugdlokalen Desselgem, hoofdgebouw, renovatie plat dak: goedkeuren ontwerp + vaststellen 

wijze van gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Gelet op de eerste plannen die besproken werden na de aankoop van het POC en de chirolokalen in 
Desselgem, om zowel het jeugdhuis Jakkedoe als de chiro hierin onder te brengen; 
Overwegende dat het dak van het POC complex dringend zou moeten aangepakt worden, aangezien er op 
diverse plaatsen lekken zijn, en verder uitstel nog meer schade zou kunnen teweegbrengen aan het gebouw; 
Overwegende dat het dak op het tweede verdiep volledig zou moeten vernieuwd worden, en dat het 
wenselijk is om tezelfdertijd de nodige dakisolatie aan te brengen; 
Overwegende dat het plat dak op het tussenverdiep een nieuwe eindlaag vereist, en dat isoleren door de 
beperkte opbouwhoogte niet mogelijk is; 
Gelet op het ontwerp voor deze werken, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een raming van 
55 000,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/VT/0750; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
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Art. 1: Het ontwerp voor de renovatie van het plat dak van het hoofdgebouw in de jeugdlokalen van 
Desselgem goed te keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 
55 000,00 euro incl. BTW. 

Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met 

budgetcode 2210207/VT/0750. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

27. SO Gaverke, sportzaal, vernieuwen vloer: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, vraagt of er een reglement bestaat voor de ontmoetingscentra, 
hoeveel zij zelf moeten betalen en voor hoeveel de stad tussenkomt. Is dit eenduidig voor de 
ontmoetingscentra? 
- Schepen van ontmoetingscentra, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat het meestal zo is dat er ook een 
inspanning gevraagd wordt van het OC-bestuur zelf bij grote investeringen door de stad. Meestal komt dit 
neer op 50%.   
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, besluit dat er geen vaste verdeelsleutel bepaald is. 
- Schepen van ontmoetingscentra, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat dit meestal 50% van de kosten is.  We 
responsabiliseren het betreffende bestuur om ook bij te dragen in de investering. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er ook OC‟s zijn die de kost volledig zelf dragen, bv. De 
Roose op de Biest heeft een nieuwe keuken geïnstalleerd met eigen budget. De Kernelle ook. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat ze precies daarom de vraag stelt. Is het de bedoeling dit 
in te voeren? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit niet de bedoeling is. Dit gebeurt nu volgens de 
inkomsten die ze genereren uit verhuur. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Gelet op de huidige vloer in de sportzaal van het SO Gaverke, die bestaat uit oude rode betontegels met hier 
en daar reeds betonnen stroken door eerdere herstellingen; 
Overwegende dat het bestuur vraagt om de vloer te vernieuwen door het plaatsen van een troffelvloer op de 
huidige vloer voor het polyvalente karakter van de zaal; 
Gelet op het ontwerp voor deze werken, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 
41 000,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Gelet op het protocol, opgemaakt tussen Stad Waregem en het bestuur van het SO Gaverke, waarin 
vastgelegd werd dat het SO Gaverke de helft van de nieuwe vloer zal betalen, met een maximumbedrag van 
20 000,00 euro incl. BTW; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 maart 2016; 
Gelet op de kredieten, die deels voorzien zijn in de begroting 2016 met budgetcode 2210207/VT/0740, en 
deels zullen bij voorzien worden in de eerstvolgende begrotingswijziging; 
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Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor het vernieuwen van de vloer in de sportzaal van het SO Gaverke goed te keuren, 

opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 41 000,00 euro incl. BTW. 
Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Art. 3: Het protocol tussen Stad Waregem en SO Gaverke wordt goedgekeurd, waarin vastgelegd wordt dat 

het SO Gaverke de helft van de kosten voor de nieuwe vloer zal betalen, met een maximum van 
20 000,00 euro incl. BTW. 

Art. 4: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016 met 
budgetcode 2210207/VT/0740. Er worden bijkomende kredieten voorzien in de eerstvolgende 
budgetwijziging. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

28. vragen 

Er werden zes vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 1. vraag raadslid I. Vandevelde: overlast firma Bobcat Vangaever 

“Firma Bobcat Vangaever, gevestigd Kabeljauwstraat 20, bezorgt bewoners Zavelberg zware overlast. 
Bewoners vragen dringende maatregelen tegen onvergunde activiteiten op deze site.    
De firma Bobcat Vangaever, leverancier van bouwmachines, is sinds 2 jaar actief op een terrein gelegen 
Kabeljauwstraat 20, dat ten Oosten paalt aan woonpercelen van de wijk Zavelberg en ten Westen zicht heeft 
op de Expresweg. Begin jaren ‟90 zou op dit terrein, van oorsprong woongebied volgens het gewestplan, een 
verkaveling komen aansluitend op die van de Zavelberg. Niet dus, de eigenaar NV Dedeyne Construct ontving 
op 28/10/1993 een stedenbouwkundig attest voor een ambachtelijke inrichting van de site, tja de verleiding 
van de Expresweg was te groot. Een jaar later, op 19/9/1994, werd een bouwvergunning toegekend aan 
Olympia Motors (een Opel garage). Ik citeer uit deze bouwvergunning: “De aanvraag beoogt de oprichting 
van een toonzaal, burelen, appartement en een werkplaats voor verkoop en onderhoud van 
personenwagens. Het gebouw is niet dienstig voor productieactiviteiten. De bouwplaats is gelegen in het 
woongebied van het gewestplan. Ambachtelijke bedrijven zijn hierin voor zoverre toegelaten dat ze om 
reden van een goede ruimtelijke ordening niet moeten worden afgezonderd in daartoe aangewezen 
gebieden.” Tot zover citaat. Olympia Motors was dus een bedrijf van handel en ambacht, ook het ontwerp 
van het gebouw werd vanwege een toonzaalarchitectuur aanvaard. Na het vertrek van Olympia Motors 
vestigen zich achtereenvolgens bedrijven die het niet zo nauw nemen met de milieuvergunning klasse 3 (o.a. 
Vanbomat). Aanpalende bewoners moeten vaststellen dat er zich op de site, en dan vnl. op het 
buitenterrein, jaar na jaar tal van onvergunde activiteiten beginnen te ontplooien. De bewoners uiten hun 
klachten bij de bevoegde diensten Stedenbouw en Milieu en ze laten PV‟s opstellen. Echter vinden zij 
onvoldoende gehoor want er verandert niets. Ik citeer verder uit de bouwvergunning van 1994: “…dat het 
woonklimaat van de aanpalende verkaveling moet worden afgeschermd. Dit door het aanleggen van een 
groene buffer op het bouwterrein zelf over een breedte van 10m.”  
Wel, de op het plan ingetekende groenstrook langs de woonpercelen is er nooit gekomen. In 2008 wordt het 
buitenterrein opgehoogd en volstort met beton en dit zo goed als tot tegen de grens met de woonpercelen. 
Op deze strook staan nu (te) hoge stapelrekken en bouwmachines opgesteld en dient verderop als 
doorgangsweg naar achter. De opstapeling van onregelmatigheden door de jaren heen zorgt voor hevige 
ergernis bij de bewoners. Volgende punten wordt de huidige firma Vangaever (én de eigenaar die laat 
begaan) ten laste gelegd.  
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1. Geluids-, geur- en trilhinder door af- en aanrijdende zware vrachtwagens. Laden en lossen van 
bouwmachines achteraan op de betonplaat dit tot op 3 m van de woongrens, dus op de plek waar eigenlijk  
een 10 m groenbuffer zou moeten zijn.  
2. Overmatig testen van draaiende machines op een stuk aardeterrein, net naast een woonhuis met 
kindercrèche. Bewust aardeterrein ligt ook te hoog.  
3. Onvoldoende waterbeheersing op het terrein zelf. De betonplaat werd destijds 38 cm hoger aangebracht 
t.a.v. het oorspronkelijk terreinsniveau in grint en aarde. Door de verhoogde betonverharding ontstaat bij 
hevige regenval zware wateroverlast op de eigendommen van de omwonenden. De bestaande greppels zijn 
ook onvoldoende diep, en omdat materialen en voertuigen tot in de greppels zijn gestald, zoekt water en 
modder zijn weg naast de greppels tot in de omliggende tuinen.   
4. De groenbuffer is 100% afwezig. Omwonenden eisen de aanleg van een 10m groene buffer zoals in 
oorsprong was voorzien in het vergunde plan uit 1994. D.w.z. dat de betonplaat tot 10m vanaf de 
perceelsgrens van de woningen moet worden opgebroken. 
5. Er staan meer bouwmachines opgesteld dan vergund, soms tot 100 stuks i.p.v. vergunde 25 eenheden.  
6. Enkele stapelrekken staan opgesteld tot ruim 4 m hoog tot tegen de perceelsgrens, met erachter een veel 
te hoge haag. Is dit opdat de buren zogezegd geen visuele belemmering zouden ondervinden? 
Er kan onmogelijk worden toegelaten dat de firma Bobcat Vangaever op deze site een milieuvergunning 
klasse 2 bekomt (wat ze misschien beoogt). Het zal al veel inzet en wil vragen om in orde te komen met de 
huidige vergunning klasse 3 en het terrein op een correcte manier in te richten. 
Groen Waregem vraagt: 
1. of het stadsbestuur akte zal nemen van opgesomde klachten en firma Vangaever èn de eigenaar van de 

site zal aanmanen om zich in regel te stellen volgens  een vergunning klasse 3.   
2. of het stadsbestuur akkoord gaat dat de bouwvergunning uit 1994 nog steeds rechtsgeldig is en als basis 

dient voor alle bedrijvigheid die erna komt. Dit betekent dat hier enkel kleinhandelsactiviteit kan 
gedoogd worden.   

3. welke acties de stad Waregem zal ondernemen indien uitbater én eigenaar zich niet houden aan de 
nieuwe afspraken.  

Groen Waregem sluit zich aan bij de bewoners en zal hen steunen in hun verdere actie tot gerechtigheid is 
geschied.” 

- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij de vraag al gelezen had in de pers en ook al de 
gelegenheid had om zijn repliek te geven via de persmedewerkers. De burgemeester is ter plaatse geweest 
op 16 februari en ondertussen is er een brief verstuurd naar het bedrijf met de opdracht dat ze zich tegen  
1 mei in regel moeten stellen met hun vigerende milieuvergunning die ze nu hebben. Wat punt 2 betreft, 
dateert de laatste rechtsgeldige vergunning van 19/08/2010. De vergunning van 1994 gaat over Olympia 
Motors. Dit omvat naast een toonzaal ook een ambachtelijke activiteit, nl. het herstellen van wagens. 
Conform de uitvoeringsbesluiten inzake vergunningsplichtige functiewijzigingen is geen vergunning vereist 
binnen dezelfde categorie. In wezen is dit als een ambachtelijke activiteit vergund. Hiertoe is voor Bobcat 
naar functie geen stedenbouwkundige vergunningsplicht van toepassing.  Dit is ook de reden dat 
zonevreemde garages in agrarisch gebied (vb. Volvo Cars) in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven zijn 
opgenomen en bestemd als bedrijvigheid. Wat de derde vraag betreft welke acties de stad zal ondernemen, 
herhaalt de burgemeester dat er een aangetekende brief verstuurd is dat zij zich tegen 1 mei moeten 
aanpassen aan de milieuvergunning, zoals het verwijderen van het testparcours, het aanplanten van een 
groenscherm en het zich houden aan die 25 voertuigen die zij mogen plaatsen op eigen terrein. Zo niet 
zullen we dit laten controleren door onze eigen milieuambtenaar hetzij door de milieupolitie van de zone 
Mira. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze die opmerkingen al gelezen heeft. Over het groenscherm 
is onduidelijkheid. Volgens de berichten van de burgemeester zal er een haag geplant worden die meer dan 
3 meter hoog kan worden, maar het gaat over een groenscherm in de breedte en daar wordt nergens over 
gesproken tot op heden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit nog eens kan bekeken worden met stedenbouw, maar 
er moet een groenscherm komen zoals bepaald op de laatste vergunning. De burgemeester zegt dat hij ter 
plaatse geweest is. Het bedrijf is uit zijn voegen aan het barsten en daar met de huidige manier van werken 
niet meer op zijn plaats is. Hij is akkoord dat het bedrijf het beste zou gelokaliseerd worden aan de 
overzijde in het Industrieterrein Blauwpoort. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, had gedacht dat ze dit antwoord zou krijgen. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat hij ook al opmerkingen gekregen heeft van een aantal 
mensen die daar wonen. Er is tril- en geurhinder. Open Vld is ook van mening dat de politieke fracties beter 
samenwerken om die Blauwpoortsite uit te breiden. De E17 is de drukst bereden autosnelweg van Europa. 
Die ligt op 500m van die site. De N382 is de drukst bereden gewestweg in de regio. De bedrijven moeten 
daar gelokaliseerd zijn. We mogen de bedrijven niet wegjagen. In dit geval is het bedrijf in overtreding en 
dit moet aangepakt worden. Dergelijke bedrijven moeten inderdaad aan de overkant een plaats krijgen. 
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Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

Vraag 2. vraag raadslid I. Vandevelde: petitie tot juridische bijstand voor iedereen 

“Een aantal maatregelen die Minister van Justitie Koen Geens voorstelt, dreigen de toegang tot justitie 
voor mensen in armoede te bemoeilijken. Het Netwerk tegen armoede organiseert een petitie 
(http://www.netwerktegenarmoede.be/petitie) tegen deze maatregelen. VVSG roept alle gemeenten op 
om te tekenen, een oproep die wij met Groen volop steunen. (Uit de VVSG-mailing) 
Juridische bijstand is een grondrecht. Een rechtstaat werkt maar goed als ook de minst vermogende burgers 
toegang tot het systeem hebben. Nu stelt Minister van Justitie Koen Geens vier maatregelen voor om het 
aantal procedures te verminderen en te besparen op juridische bijstand, te weten: het invoeren van een 
remgeld bij juridisch advies en bij het starten van een procedure, toegang tot een Pro Deo advocaat 
beperken door het bewijs van onvermogen moeilijker te maken, strengere controles voor advocaten en 
gebruikers gericht op het terugvorderen van onterecht gekregen juridische bijstand en ten slotte, een 
hervorming van het puntensysteem van de Pro Deo advocaten. Vooral de eerste twee maatregelen zullen 
ertoe leiden dat mensen in armoede nog minder vaak juridisch advies zullen vragen of een juridische 
procedure zullen opstarten. Dat is een probleem, want uit onderzoek blijkt dat mensen in armoede die stap 
veel te weinig zetten. Voor hen is er sprake van onderconsumptie in justitie. Concreet betekent dit dat 
mensen hun rechten niet kunnen realiseren en dus minder kansen hebben om uit de armoede te geraken. De 
VVSG heeft de petitie die het netwerk tegen armoede gelanceerd heeft, ondertekend. 
Groen Waregem vraagt zich af of het stadsbestuur de petitie al heeft ondertekend. Wij mogen hopen van 
wel. Indien dit nog niet is gebeurd, vragen wij of het bestuur de intentie heeft om dit te doen (als 
organisatie). Daarnaast doen wij ook een oproep aan alle collega’s van de raad om de petitie te tekenen 
(als persoon).” 

- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij de bezorgdheid begrijpt, maar men kan als 
gemeenteraad die petitie niet tekenen. Dit zal doorgestuurd worden naar het CAW en het OCMW. De OCMW-
raad kan beslissen om die petitie te ondertekenen. Het staat ook ieder raadslid vrij om die petitie 
persoonlijk te ondertekenen. Dit is de meest geëigende weg om de actie te steunen. De burgemeester stelt 
vast dat raadslid Vandevelde zelf de petitie ondertekend heeft de dag voordien. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

Vraag 3. vraag raadslid I. Vandevelde: Earth hour - in 2017 ook in Waregem 

“Op zaterdag 19 maart jongstleden organiseerde het Wereld Natuur Fonds (WWF) voor de negende keer 
Earth Hour. Dit is een actie waarbij één miljard mensen wereldwijd gedurende één uur de lichten doven. 
Ook steden en gemeenten kunnen zich registreren om de lichten (zoals gemeentelijke wegenverlichting of 
accentverlichting op gebouwen e.a.) één uur te doven. Meestal is dat tussen 20u30 en 21u30. Sommige 
steden koppelen aan deze actie een leuke buitenactiviteit waarbij inwoners gesensibiliseerd worden om 
zuinig om te gaan met het gebruik van verlichting in het algemeen.    
Steeds meer gemeenten gaan zelfs verder en doven de straatverlichting elke nacht tussen zowat 23u en 5u, 
wat kadert in het burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot tegen 2020 drastisch te verlagen.  Reeds één 
derde van de bij Eandis aangesloten Vlaamse gemeenten doet dit (72 op 234 gemeenten in 2014).   
Groen Waregem vraagt:   
1. of het stadsbestuur al overwogen heeft om deel te nemen aan de actie Earth Hour? Zo ja, dan zouden 

wij graag weten wie dit verder opvolgt zodat we daadwerkelijk geregistreerd raken hiervoor. Zo nee, 
dan vraagt Groen aan het stadsbestuur dat Waregem deelneemt aan de 10e editie van  Earth Hour en 
dat de stad deze actie nu al op de agenda van 2017 zet. Wij stellen voor om de lichten (minstens) één 
uur te doven. We durven zelfs vragen om altijd minder lichten aan te leggen ’s nachts. 

2. of de stad al geïnvesteerd heeft in intelligent straatlicht (dimbaar met detectie) en meer 
energiezuinige alternatieven (LED-lampen)? Indien nee, dan vragen wij of het college bereid is dit op te 
nemen in toekomstige investeringen (en dus ook in de begroting). 

3. welke acties de stad Waregem (en dus niet de intercommunale Leiedal) intussen al heeft genomen om 
in het kader van het burgemeestersconvenant haar ecologische voetafdruk te verminderen? We zijn 
o.a. benieuwd naar de resultaten van de CO2-barometer en de analyses die de stad hiervan maakt.” 

- Schepen van energie, de heer Rik Soens, zegt dat Waregem 4 keer van de 9 deelgenomen heeft. Op 19 
maart jl. hebben we deels meegedaan door de monumentenverlichting en sfeerverlichting te doven. Niet op 
het exacte uur omwille van organisatorische redenen, maar wel de donderdag en de vrijdag ervoor. We 
zullen wellicht in 2017 ook één en ander doen hieromtrent. Wat de vraag over intelligent straatlicht betreft, 

http://www.netwerktegenarmoede.be/petitie
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vermoedt de schepen dat het raadslid bedoelt dat de lichten uitgaan als er geen passage is en aangaan als er 
wel passage is. Voor het autoverkeer is dit niet aangewezen omwille van veiligheidsredenen. Voor voet- en 
fietspaden zijn we hier mee bezig voor het project van het fietspad Anzegem-Waregem, omdat dit deels in 
landbouwgebied ligt. Voor wat betreft de techniek, horen we hier echter niet altijd even positieve geluiden 
over. Wat led-lampen betreft, waren die de laatste jaren nog volop in evolutie. Ondertussen zit dit 
standaard in de aanbieding bij Eandis en we zetten daar ook verder op in. Wat de acties van de stad betreft 
in het kader van het burgemeestersconvenant zegt de schepen dat er nog een evaluatierapport zal volgen. 
We hebben ons toegespitst op 6 onderdelen: 

 De energiesprong van bestaande woningen 

 Duurzame mobiliteit 

 Openbare gebouwen als uithangbord 

 Gedoseerd openbaar verlichten 

 Duurzame energie integreren bij (her)inrichting van stadsdelen, woonzones en bedrijventerreinen 

 Afval. 
Rond die 6 thema‟s zijn al 70 acties ondernomen, die we nu niet gaan overlopen, maar dit kan opgevraagd 
worden, zegt de schepen. Hoeveel CO2 we hiermee hebben bespaard, zal in het rapport staan. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij verbaasd is over dit antwoord. Vandaag kwam er een 
persbericht binnen van Leiedal dat er aanstaande vrijdag in het kader van het burgemeesteroverleg zal 
worden aangekondigd worden hoever het staat met de CO2-uitstoot in de regio. Men zal dit dus ook al weten 
op lokaal vlak, veronderstelt het raadslid. Er wordt een vraag gesteld door een raadslid en het rapport 
bestaat al. 
- Schepen van energie, de heer Rik Soens, zegt dat men de vraagstelling goed moet lezen: “Welke actie 
heeft de stad Waregem genomen?”. Het gaat hier niet over hetgeen Leiedal zal zeggen, want hij heeft dit 
rapport niet, zegt de schepen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we dit rapport aan de raadsleden zullen overmaken als 
we dit in ons bezit hebben. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

Vraag 4. vraag raadslid J. Balduck: bevolkingscijfers 

- Raadslid, de heer Jan Balduck, verwijst ook nog naar zijn tussenkomst van enkele raden geleden om 
elektronisch betalen mogelijk te maken in de deelgemeentehuizen. We worden weer geconfronteerd met 
diefstal. Moest er minder cash geld zijn, zou dit misschien kunnen vermeden worden. Hij dringt opnieuw aan 
om elektronisch betalen mogelijk te maken in alle stadsdiensten. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt om de ingediende vraag te stellen. 
“Tijdens de gemeenteraad van 1 maart werd ons het document met de bevolkingscijfers op 1/1/2016 
overgemaakt. Daaruit blijkt dat de natuurlijke aangroei in 2015 slechts 6 personen bedraagt terwijl de 
totale aangroei 278 personen betreft. Graag vernam ik van waar al deze mensen afkomstig zijn (naburige 
gemeenten, West- en Oost-Vlaanderen, de rest van Vlaanderen, België, voornaamste andere landen) alsook 
wat de leeftijd is van de inwijkelingen. ” 
- Schepen van bevolking, de heer Peter Desmet, zegt dat er daar één persoon van de dienst een dag werk 
aan gehad heeft. Hij heeft de gegevens verzameld zoals die uit de vraag af te leiden waren. Het raadslid 
vraagt wie die 278 mensen zijn die erbij gekomen zijn. Dit zijn geen individuen, we kunnen daar geen 
identiteit op plakken. Er komen mensen binnen, er gaan mensen weg, er worden mensen geboren, er zijn 
mensen overleden, … Wat we wel kunnen is het aantal geven dat op een jaar binnengekomen is. In 2015 zijn 
er 1714 mensen binnengekomen. We hebben een grove opsplitsing gemaakt per leeftijd: 
< 18 jaar: 16% 
> 18 jaar < 40 jaar: 54%  
> 40 jaar < 65 jaar: 22,2% 
> 65 jaar: 6,6% 
Op vlak van verdeling over de nationaliteiten geeft de schepen volgende cijfers: 

Belgen: 1331 77,65% 

Niet-Belgen: 383 22,35% 
 
De niet-Belgen zijn verdeeld over 57 verschillende nationaliteiten.  De top 7 is: 

1) Polen 126 7,35% 

2) Roemenië 41 2,39% 

3) Marokko 26 1,52% 
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4) Nederland 24 1,40% 

5) Bulgarije 23 1,34% 

6) Frankrijk 20 1,17% 

7) Spanje 10 0,58% 
 
Wat de vluchtelingen betreft: 

Vluchteling van Pakistaanse herkomst 1 0,06% 

Vluchteling van Rwandese herkomst 1 0,06% 

Vluchteling van Somalische herkomst 1 0,06% 

Vluchteling van Sri Lankaanse herkomst 1 0,06% 

Vluchteling van Syrische herkomst 1 0,06% 

Vluchteling van Kongolese herkomt 1 0,06% 

Vluchteling van Turkse herkomst 1 0,06% 

Vluchteling van Afghaanse herkomst 4 0,23% 

Vluchteling van Eritrese herkomst 3 0,18% 

Vluchteling van onbekende herkomst 3 0,18% 

Vluchteling van Guinese herkomst 2 0,12% 
 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, dacht dat Turkije een veilig land was. Hoe kan men hier terechtkomen als 
vluchteling? 
- Raadslid, de heer Willy Benoit, zegt dat die discussie hier niet moet gevoerd worden. 
- Schepen van bevolking, de heer Peter Desmet, vervolgt met te zeggen dat 53% uit West-Vlaanderen komt 
en 23% uit Oost-Vlaanderen. De schepen kan ook de cijfers van de andere provincies bezorgen.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, stelt voor dat de cijfers ter beschikking gesteld worden aan de 
raadsleden. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, vindt de vraag van raadslid Balduck terecht. Het is toch 
noodzakelijk dat we weten wie op welk moment in onze stad gedomicilieerd is, waar hij werkt, hoe oud hij 
is, enz.  Dat de schepen van bevolking dergelijk antwoord geeft, vindt het raadslid ongehoord. 
- Schepen van bevolking, de heer Peter Desmet, zegt dat er een medewerker een volledige dag bezig 
geweest is om die zaken op te lijsten. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat zij demografie gestudeerd heeft en voor een bevolking op 
200 jaar een studie gemaakt heeft. Dat men in Waregem niet op elk moment kan weten hoeveel mensen van 
welke leeftijd en van welke oorsprong in de stad wonen, klopt niet.  Men kan de cijfertjes voorleggen, maar 
men weet niet van waar ze komen.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de cijfers zullen doorgestuurd worden aan alle 
raadsleden. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

Vraag 5. vraag raadslid H. Vandenbroeke: speelpleinwerking 

“In het kader van openbaarheid van bestuur en het degelijk informeren van de Waregemnaar stellen we 
vast dat het geen evidentie is om geactualiseerde informatie te vinden aangaande de speelpleinwerking in 
onze stad. De website werd niet aangepast en data refereren naar vorig jaar. Graag hadden we geweten 
wat hiervan de oorzaak is en of dit in de toekomst kan en zal worden voorkomen?” 

Het raadslid zegt dat ze vorige week heel actief gezocht heeft op de website van Waregem. Uiteindelijk 
heeft ze op alle speelpleinwerkingen gezocht en gezien dat er op het Pleintje op de Biest speelpleinwerking 
georganiseerd werd van 13 tot 17 april. Normaal is het dan al weer school … 
De website is niet up-to-date.  Ondertussen wel, maar dit is rijkelijk laat, we zijn de 2e week van de 
paasvakantie.  Het raadslid dringt erop aan om de website actueler te houden. 
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat hij de proef op de som genomen heeft. Als je via Google 
zoekt, kom je op een niet-actieve pagina terecht. De info op de pagina‟s over de speelpleinwerkingen is voor 
rekening van de speelpleinwerking zelf. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat ze op de site van Waregem gekeken heeft. 
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat je via Google nog een link kan vinden naar een oude 
pagina, die niet meer van toepassing is sedert het overzetten van de website in december 2015. In de 
website zelf kan je die niet vinden. 
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- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat ze eerst via Google gezocht heeft en vervolgens via de 
site van Waregem.  Ze komt op hetzelfde uit. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit verder bekeken wordt en dat dit in de toekomst moet 
vermeden worden. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

Vraag 6. vraag raadslid B. Loosveldt: bedrag dat moet worden betaald door niet-leden van de 
atletiekclub voor gebruik van nieuwe piste 

“Onlangs verscheen in de krant een artikel van een recreatieve sporter die zijn ongenoegen uitte over het 
hoge bedrag (15 €/uur) dat hij diende te betalen om als niet-lid van de plaatselijke atletiekclub op de 
nieuwe piste te mogen trainen. Een rondvraag bij verschillende andere sportievelingen leerde ons dat ook 
zij wel graag van de nieuwe piste zouden willen gebruik maken, maar dat ook voor hen dit bedrag een 
belemmering is. 15€ voor een uurtje lopen is inderdaad veel als je dat gaat vergelijken met andere sporten. 
Wie in de Gaver Tennisclub als niet-lid een uur wil tennissen betaalt ook 15€ voor een terrein. Gedeeld door 
2 of door 4 is dit al merkelijk goedkoper, komt daar nog bij dat een tennisterrein in gravel meer onderhoud 
vraagt dan een tartan ateltiekpiste. Wij vragen aan het college dan ook om de mogelijkheid te bekijken om 
het bedrag voor recreatieve sporters die geen lid zijn van de atletiekclub en die van de nieuwe piste 
gebruik willen maken drastisch te verlagen en zien daarin volgende voordelen: 
- Er zal een grotere sociale controle zijn vermits de piste meer wordt bemand. 
- Het kan een opportuniteit zijn voor de lokale atletiekclub om nieuwe leden te werven. 
- Het is sowieso een meerwaarde voor de uitbreiding die naast de oefenvelden, het nieuwe oefencomplex, 
de drukbezochte Finse piste nu ook nog eens een nieuwe atletiekpiste ter beschikking kan stellen. Concreet 
zijn onze vragen: 

- Is het college bereid om individuele recreatieve sporters toe te laten op de atletiekpiste, wanneer deze 
uiteraard niet is gereserveerd door andere plaatselijke sportverenigingen? 

- Is het college bereid hiervoor het retributiereglement aan te passen en op basis hiervan de vergoeding 
te bepalen voor het betreden van de piste alsook de nodige installaties te plaatsen om dit alles in goede 
banen te leiden? Wij halen hierbij concreet het voorbeeld aan van de stad Ieper, waar er met een 
automatisch draaikruis en pasje wordt gewerkt (kostprijs ca. 5.000€) en waarbij zowel een atletiek 
dagkaart (5€/jaar zonder verlichting) of atletiek jaarkaart (20€/jaar met verlichting), zoals zij het daar 
noemen, kan worden aangekocht. 
Daarnaast werken zij eveneens met individuele tickets die zij aanbieden aan de balie van hun 
sportdienst (0.5 €/beurt overdag zonder verlichting) en 1.00 €/beurt (’s avonds met verlichting). Deze 
tickets bestaan uit een kaart (5 € waarborg) waarop de sporter zelf een bedrag kan plaatsen dat door de 
lezer op het draaikruis wordt afgetrokken. Eens het saldo ontoereikend is zal er dan geen toegang meer 
worden verleend. Deze kaart kan worden opgewaardeerd aan de balie van hun sportdienst. Iets wat 
volgens ons ook in Waregem perfect moet kunnen worden geregeld via sportdienst en/of stadswinkel.” 

- Schepen van sport, mevrouw Chantal Coussement, zegt dat het college de vraag begrijpt en de 
problematiek kent, maar de oplossing is niet zo evident.  
Op het college van 18/06 nog voor de opening van de atletiekpiste werd een voorstel uitgewerkt voor 
gebruik van individuen, dat in overeenstemming is met het tariefreglement.  
De prijs van 15€ per uur is de prijs om de piste gedurende een uur af te huren. Dit ongeacht het aantal 
sporters. Het is dus een groepstarief m.a.w. individuen kunnen gegroepeerd afhuren. Dus uw vergelijking 
met de tennisclub is inderdaad correct. Het bedrag gedeeld door 2 of door 4 is inderdaad al merkelijk 
goedkoper. In die 15€ zit ook het gebruik van kleedkamers en douches, zegt de schepen. 
Op uw eerste vraag “zijn we bereid om individuele sporters toe te laten wanneer ze niet gereserveerd is 
door plaatselijke sportverenigingen?” Ja, want dit kan nu ook al.  
Begin januari was er een overleg met de atletiekclub om het gebruik van individuen te bespreken en er werd 
een voorstel als opstartfase uitgewerkt om later te evalueren. Dit werd ook nog eens toegelicht op de raad 
van bestuur sportbeheer van maart. Het voorbeeld werd toen gegeven van een kiné die looptraining wil 
geven voor haar of zijn patiënten. Een individuele sporter die de piste wil gebruiken wordt door de 
sportdienst steeds doorverwezen naar een club. De atletiekclub huurt de piste gedurende 2 momenten in de 
week voor al haar recreatieve sporters.  Op die manier kan een individu voor 40€/jaar lidgeld de piste 2 keer 
per week gebruiken.  Voor dit geld is hij ook verzekerd tegen sportongevallen. Op aanvraag kan men een 
attest bekomen van de club waarbij mogelijks van de mutualiteit een teruggave op het lidgeld kan gebeuren.  
Men ontvangt een recreantenlidkaart die bij controle op pistegebruik kan opgevraagd worden door de club of 
afgevaardigden van de stad. Men kan de piste en kleedkamers en douches die 2 momenten in de week 
gebruiken. Ook met de joggingclub is er een overeenkomst dat zij de piste voor hun leden een uur per week 
zullen afhuren. Dan betaal je bij hen 15€/jaar lidgeld.  
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De recreatieve sporter waarnaar u verwijst in het krantenartikel kreeg ook al die uitleg van de club en liet 
zelfs weten dat dit een sportvriendelijke oplossing is. Collega Vandenbroeke maakte terecht de bemerking in 
de raad van bestuur van sportbeheer van maart dat dit duidelijker moet gecommuniceerd worden naar de 
joggers toe.  Op onze website is er een sjabloon „lopen in Waregem‟ waarin alle info duidelijk vermeld staat. 
Maar raadslid Vandenbroeke heeft gelijk, dit moet nog meer verspreid worden. De sportdienst zal dan ook 
bekijken om de communicatie nog te verbeteren. Vooraleer investeringen te doen zoals bv. het systeem door 
u aangehaald, zouden wij graag eerst het voorstel van de club zelf eens evalueren. Wij hebben weet van 
locaties die informeerden voor een toegangscontrole hardwarematig maar het systeem toch niet toepassen 
omdat de software te duur is. Dit is zo voor Zwevegem en Tielt. 
Kortrijk vraag 56€/jaar en voorziet telkens een zaalwachter die de poort opent.  
Het constant openstellen van de piste bij ons is geen optie omdat er dan geen controle is op misbruik. De 
situatie in Waregem is in die zin misschien ook wel uniek dat in de atletiekpiste een voetbalveld voorzien is 
dat gebruikt wordt door het eerste elftal van Essevee. Dat was net de meerwaarde bij de aanleg van de 
piste.  Zo konden er goede afspraken gemaakt worden tussen voetbal en atletiek. We willen de kwaliteit van 
piste en veld beschermen. Ik wil ook nog verwijzen naar de joggingpiste die goed onderhouden is, waar we 
positieve reacties bekomen en die vooral gratis is voor de individuele gebruiker. Niet alle accommodaties 
lenen zich tot onbeperkt individueel gebruik.  Deinze beschikt ook over een nieuwe atletiekpiste en laat 
individueel gebruik niet toe. Zij hebben ook een joggingpiste waar individuen gratis gebruik mogen van 
maken.  
Niettemin willen we wel de doorverwijzing naar onze clubs promoten en zo is er dan toch een vorm van 
controle zonder grote investeringen. Wij deden navraag bij de firma die de toegangscontrole in Ieper deed 
en men spreekt over een kostprijs van €20 000.  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

29. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 01/03/16. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, 
Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Connie Devos, 
Heidi Vandenbroeke, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, 
Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Hilde Dewever, Delphine Cloet, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
 

Einde van de vergadering om: 20.30 uur 

 
Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 
Voor eensluidend afschrift 

Waregem, 4 mei 2016 
 
 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


