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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 12 januari 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 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde Dewever, 
Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, 
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, 
Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 1, 2, 3, 4 
Pietro Iacopucci: Schepen afwezig voor 20 
Peter Desmet: Schepen afwezig voor 1 
Willy Benoit: Raadslid afwezig voor 18, 19, 20 
Mario Verhellen: Raadslid 
Hilde Dewever: Raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4 
Bruno Lahousse: Raadslid 
Xander Pruvoost: Raadslid afwezig voor 1 
Martine Vandevelde: Raadslid 
Nele Coussement: Raadslid afwezig voor 1, 2 

 

Verslaggevers commissievergadering dd. 5 januari 2016: 
-commissie interne zaken: raadslid, mevrouw Connie Devos 
-commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke 

-commissie externe zaken: raadslid, de heer Jules Godefroid 

 
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 

- Volgende commissie: dinsdag 26 januari 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 februari 2016 om 19.00u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck, Peter Desmet: Schepenen 
Mario Verhellen, Hilde Dewever, Bruno Lahousse, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement,: 
Raadsleden 
 

2. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid:  
- akte nemen ontslag gemeenteraadslid  
- nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid 

- eed afleggen door opvolgend raadslid  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
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Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 23 november 2012 
houdende de goedkeuring van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Waregem; 
Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; 
Gelet op het schrijven van de heer Tonny Demuytere, ontvangen op 24 november 2015 met de mededeling 
dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid; 
Gelet op het schrijven van mevr. Inge Vandevelde opvolger op lijst 6 Groen, ontvangen op 7 december 2015 
waarin zij meedeelt dat zij het mandaat als gemeenteraadslid wenst op te nemen; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van mevr. Inge Vandevelde; 
Overwegende dat mevr. Inge Vandevelde voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, zich niet in geval van 
onverenigbaarheid bevindt en kan uitgenodigd worden tot de individuele eedaflegging, die luidt als volgt: 
“ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”; 
Het opvolgend raadslid, mevr. Inge Vandevelde, legt in handen van de voorzitter, tijdens de openbare 
vergadering de eed af; 
Besluit: 
Art. 1: Er wordt akte genomen van het ontslag van de heer Tonny Demuytere. 
Art. 2: Er wordt akte genomen van de eedaflegging van mevr. Inge Vandevelde, waardoor betrokkene tot 

gemeenteraadslid wordt aangesteld. 
Art. 3: Conform art. 74bis van het Gemeentedecreet worden de coördinaten van het nieuw raadslid 

ingevuld in de mandatendatabank van de Vlaamse Regering. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen 
Mario Verhellen, Hilde Dewever, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden 
 

3. vaststellen rangorde gemeenteraad 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het Gemeentedecreet geen verplichting oplegt om een rangorde van de raadsleden vast te 
stellen, maar dat het toch wenselijk is dit te doen met het oog op bepaalde situaties; 
Gelet op de omzendbrief BB/2012/2 van 19 oktober 2012 van de Vlaams Minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur; 
Gelet op respectievelijk de anciënniteit van de verkozen raadsleden en de behaalde naamstemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; 
Gelet op de rangorde vastgesteld door de gemeenteraad op de installatievergadering van 2 januari 2013; 
Gelet op de vaststelling van de gewijzigde rangorde door de gemeenteraad in zitting van 2 februari 2013, in 
zitting van 2 december 2014,  in zitting van 13 januari 2015 en in zitting van 7 juli 2015; 
Gelet op de aktename van het ontslag van de heer Tonny Demuytere als gemeenteraadslid en de 
eedaflegging van mevr. Inge Vandevelde als opvolgend raadslid tijdens de zitting van 12 januari 2016; 
Besluit: 
Art. 1: De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vanaf heden als volgt vastgesteld: 

rang naam Voornaam Anciënniteit 
(eventueel onderbroken) 

aantal 
naamstemmen 

1 Desmet Peter vanaf 3/01/1989 1498 

2 Godefroid Jules vanaf 3/01/1989 1091 

3 Benoit Willy vanaf 3/01/1989 966 

4 Dewitte Henri vanaf 7/09/1993 1280 

5 Vanryckeghem Kurt vanaf 3/01/1995 7755 

6 Verhellen Mario vanaf 2/07/1996 444 

7 Soens Rik vanaf 3/01/2001 3660 

8 Coussement Chantal vanaf 3/01/2001 2917 

9 Chanterie Kristof vanaf 3/01/2001 2410 

10 Polfliet Maria vanaf 3/01/2001 1104 

11 Wyckhuyse Xavier vanaf 3/01/2001 512 

12 Iacopucci Pietro vanaf 10/01/2006 2098 

13 Neirynck Jo vanaf 2/01/2007 2938 

14 Kindt Bart vanaf 2/01/2007 1133 
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rang naam Voornaam Anciënniteit 
(eventueel onderbroken) 

aantal 
naamstemmen 

15 Destoop Henri vanaf 2/01/2007 950 

16 Dewever Hilde vanaf 2/01/2007 909 

17 Devos Connie vanaf 2/01/2007 820 

18 Vandenbroeke Heidi vanaf 2/01/2007 642 

19 Cloet Delphine vanaf 2/01/2007 455 

20 Lahousse Bruno van 2/01/2007 tot 2/01/2013 
vanaf 02/12/2014 

764 

21 Himpe Philip vanaf 2/1/2013 1305 

22 Vercruysse Marc vanaf 2/1/2013 951 

23 Delie Koen vanaf 2/1/2013 940 

24 Dewaele Charka vanaf 2/1/2013 936 

25 Ravelingien Kathleen vanaf 2/1/2013 874 

26 Balduck Jan vanaf 2/1/2013 428 

27 Deroose Geert vanaf 2/1/2013 425 

28 Pruvoost Xander vanaf 2/1/2013 395 

29 Vandevelde Martine vanaf 2/1/2013 325 

30 Coussement Nele vanaf 05/02/2013 685 

31 Kasmi M‟Hamed Vanaf 13/01/2015 395 

32 Loosveldt Bernard Vanaf 07/07/2015 386 

33 Vandevelde Inge Vanaf 12/01/2016 254 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, 

Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen 
Mario Verhellen, Hilde Dewever, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

4. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 39; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 waarbij de samenstelling van de 
gemeenteraadscommissies werd goedgekeurd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2014, 13 januari 2015 en 7 juli 2015 waarbij de 
samenstelling van de gemeenteraadscommissies gewijzigd werd; 
Gelet op het ontslag van raadslid Tonny Demuytere, waarvan akte genomen in de gemeenteraad van 12 
januari 2016; 
Gelet op de eedaflegging van raadslid Inge Vandevelde in de gemeenteraad van 12 januari 2016; 
Gelet op de ingediende akte van voordracht van de Groen-fractie houdende de voordracht van: 

- Inge Vandevelde voor de commissie grondgebiedszaken. 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 7 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
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Besluit: 
Art. 1: Aan de commissie grondgebiedszaken wordt mevr. Inge Vandevelde toegevoegd als effectief lid. 
Art. 2: Bij de organisatie van een algemene commissie of themacommissie, maken alle 

gemeenteraadsleden deel uit van deze commissie. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, 

Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, Nele Coussement, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen 
Mario Verhellen, Hilde Dewever, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

5. goedkeuren verkoopprocedure gronden gelegen nabij Regenboogstadion + vaststellen 
selectiecriteria en gunningscriteria 

- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, vraagt hoe men aan de getallen komt. Er zijn 3 verschillende percelen.  
Er is één perceel voorzien voor het bouwen van een appartementsblok. De grond is 4 445 m2, maar er wordt 
18 000 m2 verkocht/aangerekend. Hij vermoedt dat dit met het aantal verdiepingen te maken heeft. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, bevestigt dat dit over de woonoppervlakte gaat. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, vraagt of dezelfde grond dan meerdere keren verkocht wordt. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat de grondwaarde bepaald wordt in grootteorde van 
hoeveel m2 er kan ontwikkeld worden. Hoe meer m2 hoe groter de waarde van de grond. Dus per 
vloeroppervlakte van een appartement zal de grondwaarde aangerekend worden. Dit is niet uniek, dit wordt 
bij elk appartement zo toegepast.  
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat elke koper van een appartement grond aankoopt. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, bevestigt dit, elke koper koopt een deeltje grond aan. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, vraagt of diezelfde werkwijze toegepast wordt bij perceel 3, het hotel. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat perceel 3 een verkoop betreft en er een 
minimumbedrag opgesteld is. Degene die het grootste bod doet, krijgt op dat perceel het grootst aantal 
punten. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, vraagt of er bij perceel 2 sociale appartementen voorzien zijn. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat er geen sociale appartementen voorzien zijn. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er wel differentiatie is in de appartementen. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat N-VA verduidelijking vraagt i.v.m. enkele randvoorwaarden, 
voorzien in het RUP en die niet te lezen staan in de voorschriften in het bestek. Ze kwamen ook weinig of 
niet aan bod in de commissie. De fractie gaat er vanuit dat alle voorschriften van het RUP in de wedstrijd 
ontwerpen gevolgd moeten worden, omdat deze voorschriften altijd voorrang hebben op de normen van de 
stedenbouwkundige verordening. Het gaat vnl. over het waarborgen van voldoende publieke ruimte en 
parkeergelegenheid. Volgens het RUP zullen er ongeveer 210 extra parkeerplaatsen moeten worden 
gecreëerd voor de 120 appartementen en 30 hotelkamers, zonder dat er aan de huidige plaatsen op deze 
locatie mag worden geraakt. In de voorschriften staat ook dat de ruimte op het gelijkvloers van deze 
appartementen niet mag worden ingenomen voor parkeerruimte. Dit lijkt ons een serieuze uitdaging voor de 
projectontwikkelaars, wetende dat een ondergrondse parkeergarage moeilijk haalbaar zal zijn, gezien de 
moerassige ondergrond van de Waregemse meersen op die plaats. Verder wijzen we expliciet op de 
bepalingen in het RUP m.b.t. de aanleg van een zogenaamd stedelijk plein ter hoogte van de Zuiderlaan, 
nodig bij het realiseren van een bebouwing ten zuiden van deze laan, wat dus met de bouw van het hotel het 
geval is. Dit staat letterlijk in de randvoorwaarden van de verordenende voorschriften van het RUP (art. 
4.1). Dit plein zou er moeten komen om een vlotte en veilige oversteekbaarheid van de Zuiderlaan te 
verzekeren. Dit is volgens N-VA absoluut noodzakelijk, want de huidige twee oversteekplaatsen met 
zebrapad hebben ons in het verleden al op een pijnlijke manier duidelijk gemaakt dat ze allesbehalve veilig 
zijn. Voor de fractie is het van belang dat dit element deel uitmaakt van de ontwerpopdracht en dus ook 
effectief door de ontwikkelaar wordt gerealiseerd, zodat men achteraf niet voor verrassingen komt te staan. 
N-VA zal het punt goedkeuren, maar rekent uitdrukkelijk op het engagement van het schepencollege om met 
deze punten rekening te houden. 
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- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat alle voorwaarden van het RUP moeten gevolgd worden.  
De bezorgdheid omtrent mobiliteit, parkeergelegenheid en veilige oversteek is terecht en wordt 
meegenomen. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze op de commissie duidelijke uitleg gekregen heeft over het 
project. Dit wordt een nieuwe stadspoort voor Waregem. Het is heel belangrijk dat er strenge criteria 
worden opgelegd volgens de puntenquotering. Groen heeft vragen bij het architecturaal totaalconcept. In 
hoeverre worden energieprestaties opgelegd? Zij heeft vernomen dat het tuighuis een bijna energieneutraal 
gebouw is en vraagt zich af of dit aspect ook mee opgenomen is in dit dossier. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat zij zich moeten houden aan de wettelijke normen, zowel 
de appartementen als de commerciële ruimten en zeker het hotel. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat men zich uiteraard aan de wettelijke normen moet houden, 
maar het zou wel mooi zijn om hier op vlak van energie nog iets meer mee te doen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat we dit vrijblijvend kunnen meegeven aan de 
projectontwikkelaar.  We kunnen dit niet opleggen. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het stadsbestuur eigenaar is van de gronden aan de Zuiderlaan, kadastraal gekend te 
Waregem 1e afdeling sectie C deel van nummers 1350c, 1347b en 1371g, en zoals aangeduid op metingsplan 
in bijlage; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om een verkoopprocedure op te starten voor deze gronden, zijnde: 
1) Een perceel grond voor commerciële doeleinden, gelegen op het perceel grond, kadastraal gekend te 

Waregem, 1e afdeling sectie C deel van nummer 1371g, en groot volgens metingsplan 1 901 m²; 
2) Een perceel grond voor huisvesting, gelegen op de percelen grond, kandastraal gekend te Waregem 1e 

afdeling sectie C deel van nummers 1387g, 1347b en een stuk van een perceel zonde nummer, groot 
volgens metingsplan 4 445 m²; 

3) Een perceel grond voor de oprichting van een hotel, gelegen op het perceel grond, kadastraal gekend te 
Waregem 1e afdeling sectie C deel van nummer 1350c, en groot volgens metingsplan 2 790 m²; 

Overwegende dat het projectgebied deel uitmaakt van het PRUP „Afbakening Kleinstedelijk Gebied 
Waregem‟, in het bijzonder „DeelRUP Regenboogstadion‟; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om voor het deelgebied huisvesting in eerste instantie een recht van 
opstal van 5 jaar te verlenen, mits het betalen van een jaarlijkse canon van 10 000 euro, gekoppeld aan de 
index; en overwegende dat na realisatie van de appartementen, de toekomstige bouwpromotor de 
grondaandelen voor de stad zal verkopen tegen een minimale verkoopprijs van 400 euro per m² netto 
verkoopbare vloeroppervlakte voor de appartementen en 150 euro per m² netto verkoopbare 
vloeroppervlakte voor de garages of autostaanplaatsen; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om voor de deelgebieden voor commerciële doeleinden en voor de 
oprichting van het hotel de gronden direct te verkopen na het afsluiten van de hieronder vermelde verkoop-
procedure; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om de kandidaat-kopers te verplichten een bod uit te brengen op de 
percelen voor de commerciële ruimte en voor de woongelegenheden; en overwegende dat het indienen van 
een bod voor het perceel voor het hotel optioneel zou zijn; 
Overwegende dat volgende stedenbouwkundige eisen voorzien worden voor het toekomstig bouwproject: 

1) Commerciële ruimte: 
- voetprint is beperkt tot circa 1 650 m² 
- totale bruto vloeroppervlakte is beperkt tot 3 250 m² 
- maximaal 3 handelseenheden 
- maximale bouwhoogte: 3 bouwlagen met een beperkt accent van 4 bouwlagen (hoek Meersstraat-
Zuiderlaan) 

2) Woonproject: 
- de wooneenheden moeten in minstens 2 volumes worden opgericht 
- maximaal aantal appartementen: 120 
- maximale bruto vloeroppervlakte: 18 000 m² 
- verplicht gedifferentieerd aanbod van woongelegenheden 
- bouwhoogte beperkt tot 13 bouwlagen 

3) Hotel: 
- is voorzien aan de kant parking Expo, maar mag ook geïntegreerd worden in woonproject 
- maximale bruto vloeroppervlakte: 3 500 m² 
- middelgroot/groot hotel dat voldoet aan de basisnormen voor categorie 3- of 4-sterrenhotel 
- het hotel beschikt over minstens 30 kamers 
- maximale bouwhoogte: 4 bouwlagen (indien gesitueerd aan parking Expo); 

Overwegende dat voorgesteld om navermelde realisatietermijnen te voorzien: 
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- Voor het indienen van de aanvragen voor de vergunningen: 1 jaar; 
- Voor het bouwen: 2 jaar naar het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de verkoop van deze gronden op ruime schaal en in de vakpers te 
publiceren; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om de verkoopprocedure in 3 fases te laten verlopen: 

- In de eerste fase worden de kandidatuurstellingen beoordeeld op grond van uitsluitingscriteria en 
geschiktheidscriteria inzake financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid. De 
kandidaten dienen tevens een projectvoorstel in te dienen. De voorstellen zullen in de eerste fase 
beoordeeld worden aan de hand van toetsingscriteria. Op basis hiervan zullen enkel de drie meest 
geschikt bevonden kandidaten worden toegelaten tot de tweede fase. 

- In de tweede fase moeten de geselecteerde kandidaten hun projectvoorstel verder concretiseren na 
onderhandelingen met het stadsbestuur. Uit deze fase zal een voorkeurskandidaat worden aangeduid 
op basis van gunningscriteria. 

- In de derde fase wordt de totstandkoming van het contract verder onderhandeld met de 
voorkeurskandidaat. 

Overwegende dat voorgesteld wordt om fasegericht volgende gunningscriteria toe te passen: 
Toetsingscriteria 1e fase: 
1) Waarde aankoop gronden woongelegenheden + commerciële ruimte 40 punten 
2) Waarde facultatieve aankoop gronden hotel 20 punten 
3) Architecturaal totaalconcept 40 punten 

Gunningscriteria 2e fase: 
1) Waarde aankoop gronden woongelegenheden + commerciële ruimte 25 punten 
2) Waarde facultatieve aankoop gronden hotel 10 punten 
3) Architecturaal totaalconcept 40 punten 
4) Mobiliteit en parkeerproblematiek 10 punten 
5) Relatie met omgeving (Regenboogstadion, vijvers, openbaar domein) 10 punten 
6) Referenties vergelijkbare realisaties en aantonen projectervaring   5 punten 

Overwegende dat tevens voorgesteld wordt de kandidaten, die geselecteerd zijn voor fase 2, maar met wie 
geen verkoopovereenkomst kan worden afgesloten, wordt een vergoeding van 15 000 euro toegekend, voor 
zover het definitief ingediende projectvoorstel kwalitatief was en voldeed aan de voorwaarden, gesteld in 
het beschrijvend document voor de verkoopprocedure; 
Gelet op het ontwerp voor het beschrijvend document voor de verkoopprocedure; 
Gelet op het schattingsverslag van P. Delesie van 15 september 2015; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 29 
tegen: 1 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het opstarten van de verkoopprocedure voor de gronden gelegen nabij het Regenboogstadion, en 

zoals hieronder vermeld, wordt goedgekeurd: 
1) Een perceel grond voor commerciële doeleinden, gelegen op het perceel grond, kadastraal 

gekend te Waregem, 1e afdeling sectie C deel van nummer 1371g, en groot volgens 
metingsplan 1 901 m²; 

2) Een perceel grond voor huisvesting, gelegen op de percelen grond, kandastraal gekend te 
Waregem 1e afdeling sectie C deel van nummers 1387g, 1347b en een stuk van een perceel 
zonde nummer, groot volgens metingsplan 4 445 m²; 

3) Een perceel grond voor de oprichting van een hotel, gelegen op het perceel grond, kadastraal 
gekend te Waregem 1e afdeling sectie C deel van nummer 1350c, en groot volgens metingsplan 
2 790 m²; 

Art. 2: De kandidaten zullen als volgt moeten prijs geven op de onderscheiden percelen grond: 
- Voor de gronden dienstig voor de woongelegenheden (lot B): een eenheidsprijs per netto 

verkoopbare vloeroppervlakte, met een minimale instelprijs van 400 euro per m² voor de 
appartementen en 150 euro per m² voor de garages of autostaanplaatsen; 

- Voor de gronden dienstig voor de commerciële ruimte (lot A): een eenheidsprijs per m² bruto 
oppervlakte, met een minimale instelprijs van 300 euro per m²; 

- Voor de gronden dienstig voor het hotel (lot C): een eenheidsprijs per m² oppervlakte 
(parkingplaatsen inbegrepen), met een minimale instelprijs van 250 euro per m² (facultatief op te 
geven). 

Art. 3: Voor de in artikel 1 vermelde verkoopprocedure wordt de hiernavermelde realisatietermijn 
vastgelegd: 
- Voor het indienen van de aanvragen voor de vergunningen: 1 jaar; 
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- Voor het bouwen: 2 jaar naar het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning; 
Art. 4: De in artikel 1 vermelde verkoopprocedure zal in drie fases verlopen, met name: 

- In de eerste fase worden de kandidatuurstellingen beoordeeld op grond van uitsluitingscriteria 
en geschiktheidscriteria inzake financieel-economische draagkracht en technische 
bekwaamheid. De kandidaten dienen tevens een projectvoorstel in te dienen. De voorstellen 
zullen in de eerste fase beoordeeld worden aan de hand van toetsingscriteria. Op basis hiervan 
zullen enkel de drie meest geschikt bevonden kandidaten worden toegelaten tot de tweede 
fase. 

- In de tweede fase moeten de geselecteerde kandidaten hun projectvoorstel verder 
concretiseren na onderhandelingen met het stadsbestuur. Uit deze fase zal een voorkeurs-
kandidaat worden aangeduid op basis van gunningscriteria. 

- In de derde fase wordt de totstandkoming van het contract verder onderhandeld met de 
voorkeurskandidaat. 

Art. 5: Voor de in artikel 1 vermelde verkoopprocedure zal fasegericht de hiernavermelde criteria 
gehanteerd worden: 
Toetsingscriteria 1e fase: 
1) Waarde aankoop gronden woongelegenheden + commerciële ruimte 40 punten 
2) Waarde facultatieve aankoop gronden hotel 20 punten 
3) Architecturaal totaalconcept 40 punten 

Gunningscriteria 2e fase: 
1) Waarde aankoop gronden woongelegenheden + commerciële ruimte 25 punten 
2) Waarde facultatieve aankoop gronden hotel 10 punten 
3) Architecturaal totaalconcept 40 punten 
4) Mobiliteit en parkeerproblematiek 10 punten 
5) Relatie met omgeving (Regenboogstadion, vijvers, openbaar domein) 10 punten 
6) Referenties vergelijkbare realisaties en aantonen projectervaring   5 punten 

Art. 6: De kandidaten die geselecteerd zijn voor fase 2, maar met wie geen promotie-overeenkomst kan 
worden afgesloten, zal een vergoeding van 15 000 euro worden toegekend voor zover het definitief 
ingediende projectvoorstel kwalitatief was en voldeed aan de voorwaarden, gesteld in het 
beschrijvend document voor de verkoopprocedure. 

Art. 7: Het beschrijvend document voor het voeren van de verkoopprocedure van de in artikel 1 vermelde 
gronden wordt goedgekeurd. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 1 M'Hamed Kasmi 
- onthoudingen: 0  
 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt de motivatie van raadslid Kasmi om tegen te stemmen. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat hij tegen gestemd heeft omdat er geen sociale woningen 
voorzien zijn. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

6. goedkeuren aankoop gronden Gentseweg (brandweerkazerne)  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, met name het realiseren van een 
brandweerkazerne;  
Gelet op de beslissing van het college van 12 februari 2015 waarbij de motivatie voor de nieuwe locatie van 
de brandweerkazerne werd besproken; 
Overwegende dat de eigenaars, mevr. Julienne Parmentier en dhr. Rafaël Parmentier bereid zijn om hun 
perceel grond, gelegen langs de Gentseweg en kadastraal gekend 6de afdeling, sectie A, deel van nr 267b, 
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deel van 267f2, en deel van 268e te verkopen aan het stadsbestuur, mits er een erfdienstbaarheid van 
toegang voor de huidige eigenaars wordt gevestigd op de private toegangsweg (deel van nr 276b);  
Overwegend dat Wagso het aanpalend deel van de gronden van de eigenaars Parmentier, en het 
achterliggend gedeelte van de eigenaar mevr. Raemdonck van Megrode zou aankopen;  
Overwegende dat wanneer de stad een andere doelstelling dan van openbaar nut zou realiseren, er een 
meerprijs van 25 euro per m² moet betaald worden aan de huidige eigenaars;  
Overwegende dat opdracht moet gegeven worden notaris Ronny Van Eeckhout om het dossier verder voor te 
bereiden en de authentieke akte te verlijden;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De aankoop van de gronden, gelegen langs de Gentseweg en kadastraal gekend als 6de afdeling, 

sectie A, deel van nr 267b (900,03m²), deel van nr 267f2 (4000m²) en deel van 268e (1753,76m²), 
eigendom van mevr. Julienne Parmentier en dhr. Rafaël Parmentier, wordt goedgekeurd. 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde aankoop geschiedt onder de voorwaarden zoals vermeld in het ontwerp 
van de akte en volgens het aankoopvoorstel: 

- Toegansweg: 900,03m² à 200€:  180 006,0€ 
- Deel natuurgebied: 1753,76m² à 5€:     8 768,8€ 
- Bebouwbaar deel: 4000,00m² à 50€: 200 000,0€ 
- TOTAAL:     388 774,8€ 

Indien de stad een andere doelstelling dan van openbaar nut zou realiseren, zal er een meerprijs 
van 25 euro per m² betaald worden aan de huidige eigenaars. 

Art. 3: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten  
voor deze aankoop te vervullen, alsmede wordt volmacht verleend om alle stukken en akten ervan 
geldig te ondertekenen. 

Art. 4: De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichtingen om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen.  

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

7. tuighuis, nieuwe burelen en refter: 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; 
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 het besluit van het Schepencollege in zitting van 8 april 2015, waarin architect Dominiek 
Depoortere uit Waregem werd aangesteld voor het opmaken van een ontwerp voor de nieuwe burelen en 
refter bij het Tuighuis; 
Gelet op het ontwerp, opgedeeld in volgende vier loten met hun bijhorende raming: 
Lot 1/Gesloten ruwbouw – Afwerking – omgevingswerken 
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 Raming: 521 559,00 euro excl. BTW 
Lot 2/Sanitair – HVAC 
 Raming: 87 150,00 euro excl. BTW 

Lot 3/Elektriciteit 
 Raming: 61 885,00 euro excl. BTW 

Lot 4/Lift 
 Raming: 26 000,00 euro excl. BTW 

Gelet op de totale raming van dit project, zijnde 696 594,00 euro excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW 
(= 146 284,74 euro), te voldoen door medecontractant. De totale raming bedraagt dus 842 878,74 euro incl. 
BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via open aanbesteding per lot; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de kredieten die hiervoor voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210007/IW/0119; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: het ontwerp voor de nieuwe burelen en refter bij het Tuighuis, opgemaakt door architect Dominiek 

Depoortere, goed te keuren, opgedeeld in vier loten, en met een totale raming van 696 594,00 euro 
excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW (= 146 284,74 euro), te voldoen door medecontractant. 

Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via open aanbesteding per lot. 
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met 

budgetcode 2210007/IW/0119. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

8. heraanleg parking Olm: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat er extra parking voorzien wordt, maar er is te veel focus 
gelegd op de parking zelf en niet op de sfeer van de buurt. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de wekelijkse markt af en toe op die plaats doorgaat. Als 
men daar bomen plant, is dit niet meer mogelijk. 
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 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2015 betreffende de 
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Overlagen en herstel parking Olm” aan nv Snoeck & 
partners, Engelse Wandeling 70 te 8510 Kortrijk-Marke; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2015 betreffende de 
goedkeuring van het voorontwerp voor deze opdracht tegen een geraamd bedrag van € 441.789,15 incl. btw; 
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Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2160 werd opgesteld door de 
ontwerper, nv Snoeck & partners, Engelse Wandeling 70 te 8510 Kortrijk-Marke; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 417.171,96 excl. btw of € 504.778,07 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016 als volgt: 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016143062 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2240007/OM/0200 heraanleg parking Olm € 465 000,00 

Bij te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging € 90 500,00 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 29 
tegen: 0 
onthoudingen: 1 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2160 en de raming voor de opdracht 

“Overlagen en herstel parking Olm”, opgesteld door de ontwerper, nv Snoeck & partners, Engelse 
Wandeling 70 te 8510 Kortrijk-Marke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 417.171,96 excl. btw of € 504.778,07 incl. 21% btw. 

Art. 2: De uitgave van deze opdracht is voorzien in het budget 2016 op budgetcode van de buitengewone 
dienst. 
Het voorziene krediet te verhogen bij de eerstvolgende budgetwijziging 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016143062 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2240007/OM/0200 heraanleg parking 
Olm 

€ 465 000,00 

Bij te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging € 90 500,00 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging; 
Art. 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 4: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 1 M'Hamed Kasmi 
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

9. herstel greppels Wortegemseweg-Waregemstraat: 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 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstel greppels tussen betonnen rijweg en fietspad 
Wortegemseweg en Waregemsstraat” een bestek met nr. 2015/WV/LD/106 werd opgesteld door de dienst 
Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 107.180,00 excl. btw of € 129.687,80 
incl. 21% btw medecontractant; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016  

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000052 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2240007/OM/0200 greppels Wortegemseweg 
en Waregemstraat 

€ 145 000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/WV/LD/106 en de raming voor de 

opdracht “Herstel greppels tussen betonnen rijweg en fietspad Wortegemseweg en 
Waregemsstraat”, 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 € 107.180,00 excl. btw of € 129.687,80 incl. 21% btw medecontractant. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

10. ruimen slikmonden voor de jaren 2016-2017-2018: 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 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ruimen slikmonden voor de jaren 2016-2017-2018” een 
bestek met nr. 2015/WV/LD/111 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld: 
* Basisopdracht (Ruimen slikmonden voor de jaren 2016-2017-2018), raming: € 122.100,00 excl. btw of 
€ 130.565,10 incl. btw medecontractant; 
* Verlenging (Ruimen slikmonden voor de jaren 2017), raming: € 122.100,00 excl. btw of € 130.565,10 incl. 
btw (medecontractant) 
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* Verlenging (Ruimen slikmonden voor de jaren 2018), raming: € 122.100,00 excl. btw of € 130.565,10 incl. 
btw (medecontractant); 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 366.300,00 excl. btw of 
€ 391.695,30 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 als volgt: 

Nr raming Dienst Budgetcode 

2016142058 TWW 
6130070/om/0310  - huur, onderhouds- en herstellingskosten 
rioleringen/Beheer van regen- en afvalwater 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/WV/LD/111 en de raming voor de 

opdracht “Ruimen slikmonden voor de jaren 2016-2017-2018”, 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 € 366.300,00 excl. btw of € 391.695,30 incl. btw te voldoend door 
medecontractant . 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

11. aanleg en herstel voetpaden 2016: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat zij in de commissie gevraagd heeft op welke manier een 
prioriteitenlijst wordt gemaakt. Zou zij die lijst kunnen krijgen? 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat dit geen vaste lijst is. In principe staan 
alle straten van Waregem op de lijst.   
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat er gezegd werd dat er een lijst is of toch een ranking van 
straten. 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat zij die ranking kan bezorgen waarop men 
zich gebaseerd heeft voor dit dossier. 
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 24; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro en de wijziging van 
bepaalde bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten; 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg en herstel voetpaden 2016” een bestek met nr. 
2015/WV/LD/110 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 378.854,00 excl. btw of € 458.413.34 
incl. 21% btw (medecontractant); 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 als volgt: 

Ramingsnr. Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Bedrag 

2016 (divers) TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2240007/OM/0200/ - wegen - 
IA/Wegen 

€ 450 185,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/WV/LD/110 en de raming voor de 

opdracht “Aanleg en herstel voetpaden 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 € 378.854,00 excl. btw of € 458.413.34 incl. 21% btw (medecontractant). 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

12. nutsleidingen: aanpassen openbare verlichting Westerlaan-Noorderlaan 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat in het dossier Westerlaan-Noorderlaan de openbare verlichting (palen en armaturen) 
worden vernieuwd; 
Gelet op de offerte van Gaselwest voor aanpassing aan de openbare verlichtingsinstallatie. 
Deze offerte maakt een 1e fase uit van een totaalofferte van 6 fasen. 

dossiernr Plaats Aard werk Totaal Stad  

278787 
 

Westerlaan Plaatsen OV, 1ste fase Kluifrotonde 
-plaatsen OV-palen 21 stuks 
-plaatsen verlichtingsarmaturen 30 
stuks 

€ 32.009,13 € 32.009,13 

     

Raming Dienst Budgetcode 

2016150392 TWW 2280007/OM/0640 (via aanpassen raming) 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 



Gemeenteraadszitting dinsdag 12 januari 2016 14 

 

Art. 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de offerte en het financieringsvoorstel opgemaakt door de 
intercommunale Gaselwest voor het vernieuwen van palen (21 stuks) en armaturen (30 stuks) in de 
Westerlaan. Deze offerte maakt een 1ste fase uit van een totaalofferte van 6 fasen. 

Art. 2: De kosten voor deze aanpassingswerken ten bedrage van € 32.009,13  exclusief btw 
medecontractant zijn ten laste van de stad Waregem. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

13. project Westerlaan-Noorderlaan: goedkeuren addendum op samenwerkingsovereenkomst met 
het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van de gewestweg 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 12 februari 2012 houdende wijziging van het decreet van 20 maart 2009 
betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet betreffende de mobiliteitsconvenants; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 maart 2006 waarbij de koepelmodule 34040/10/A 
betreffende de herinrichting van de schoolomgeving van het Koninklijk Atheneum langs de R35, Westerlaan, 
goedgekeurd is; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 29 november 2007 waarbij het college akkoord gaat om 
een module 3 en 4 van de mobiliteitsconvenanten af te sluiten voor de herinrichting van de Noorderlaan; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2008 waarbij de koepelmodule 34040/3/A met 
module 3 betreffende de herinrichting van de doortocht Waregem, R35, tussen kmp. 2,750 en 3,320 
goedgekeurd is; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 april 2015 waarbij de samenwerkingsovereenkomst voor 
de herinrichting van de gewestweg R35 (Westerlaan en Noorderlaan) tussen kmp. 2,750 en 3,952 is 
goedgekeurd; 
Overwegende de principiële goedkeuring van het college van 27 augustus 2015 tot overheveling van het 
project  Westerlaan-Noorderlaan naar het bovengemeentelijk niveau in kader van het Verruimd Lokaal Pact 
(VMM). 
Overwegende dat de Aquafin n.v. binnen het Verruimd Lokaal Pact de kosten betaalt voor de aanleg van of 
aanpassing aan de DWA-riolering en het percentage in de RWA-riolering die niet langer ten laste valt de stad; 
Overwegende dat de lokale overheid de kosten betaalt voor de aanleg van RWA- en DWA-riolering in de 
Vennestraat, inclusief de wegopbraak en wegherstel in de Vennestraat niet ten laste valt van het gewest; 
Overwegende dat de toevoeging van Aquafin N.V. als meefinancierder aan het project binnen het Verruimd 
Lokaal Pact moet geregeld worden via addendum aan de bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst ; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het addendum tot toevoeging van Aquafin N.V. als meefinancierder aan de 

samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de gewestweg R35 (Westerlaan en 
Noorderlaan) tussen kmp. 2,750 en 3,952 wordt goedgekeurd 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
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Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 
Bijlage: addendum op samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van een Gewestweg 

34040 03/06/2015 I 01 

NIS-nr. datum ondertekening oorspronkelijke 
overeenkomst (dd/mm/jjjj) 

nummer type 
overeenkomst 

volgnummer 
overeenkomst 

DE PARTIJEN 
Tussen: 
–het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de heer ir. Tom 
Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, hierna het Gewest te noemen; 
-de stad Waregem, vertegenwoordigd door de gemeenteraad in de persoon van de voorzitter van de 
gemeenteraad, Kurt Vanryckeghem, en de secretaris, Guido De Langhe, die handelen ter uitvoering van de 
beslissing van de gemeenteraad van (datum) ............................, hierna de gemeente te noemen; 
TOEGEVOEGDE PARTNER: 
-Aquafin N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en 
geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 440.691.388, 
hier vertegenwoordigd door de heer Danny Baeten, directeur Marketing en ICT en de heer Dirk De Waele, 
directeur Infrastructuur, hierna Aquafin genoemd; 
Wordt vervolgens overeengekomen wat volgt: 
Volgende tekst wordt aangepast in de oorspronkelijke overeenkomst: 
ARTIKEL 2. Omschrijving van het project en samengevoegde opdrachten 
§2. Aansluitend op dit project wi 

3° Aquafin de volgende werken uit voeren (project 23.306): 
Aanleg gescheiden stelsel  op de gewestweg R35 tussen kilometerpunt 2,750 en 3,952 

- Aanleg gescheiden stelsel in de Westerlaan - Noorderlaan 

- de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van de kosten van de RWA-
riolering dat niet ten laste valt van het Vlaamse Gewest of van de gemeente 

ARTIKEL 7. Kosten ten laste van de gemeente 
§1. De gemeente neemt zowel voor de gewestwegen in het project als voor de gewestwegen, vermeld in 

artikel 2, §2, 1°, de volgende kosten voor haar rekening: 
4° de aanleg van RWA en DWA riolering in de Vennestraat, inclusief de wegopbraak en wegherstel in de 
Vennestraat. 

ARTIKEL 11. Kosten ten laste van Aquafin 
§1. Aquafin  betaalt alle kosten die verbonden zijn aan de werken vermeld in artikel 2, §2, 3°.  
ARTIKEL 14. Gunning van de werken 
Het Gewest mag de opdracht slechts publiceren nadat de gemeente de aanbestedingsdocumenten 
goedgekeurd heeft en zich formeel akkoord heeft verklaard met het aandeel in de werken dat ze financieel 
ten laste neemt.  
Het Gewest schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, maakt het 
gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de 
aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de in 
aanmerking komende bieder voor de totaliteit van de werken (alle delen samen). 
Het Gewest zal het contract sluiten nadat de andere partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en 
op ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de 
werken ten laste van haar en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
Desnoods verzoekt het Gewest de inschrijver(s)  om een verlenging van de verbintenistermijn van de 
inschrijving(en) in afwachting van de verklaring van de de andere partijen. In elk geval zal zij een beslissing 
nemen omtrent de al dan niet toewijzing binnen de twee maanden nadat ze hierom werd verzocht. Als er 
geen beslissing binnen deze termijn wordt meegedeeld, dan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn. 
Ingeval een partij niet wenst toe te wijzen, kunnen desgevallend aan die partij de reeds gemaakte kosten 
ten laste gelegd worden. 
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ARTIKEL 17. Leiding en toezicht 
§2. Het Gewest staat in voor het toezicht op de werken. De kosten voor het toezicht worden verdeeld a rato 
van het aandeel van de verschillende partijen in de werken, zoals bepaald in artikel 6,  7 en 11. Aquafin 
stelt zelf een toezichter aan voor hun aandeel in de werken en draagt hiervan de kosten. 
ARTIKEL 18. Nutsleidingen 
§1.1 met betrekking tot de telecommunicatienetwerken langs gewestwegen. 
2. De kosten voor het verplaatsen/aanpassen van nutsleidingen, veroorzaakt door werken aan de 
afvalwaterriolering (DWA-leiding) komen voor rekening van de betrokken gemeente en Aquafin. 
ARTIKEL 21. Betaling 
§1. veiligheidscoördinatie 
De veiligheidscoördinator-verwezenlijking maakt periodiek een afzonderlijke factuur op a rato van het 
aandeel van elk van de partijen, zoals bepaald in artikel 6, 7 en 11. Hij verstuurt deze naar de 
respectievelijke partijen. De periodiciteit van het indienen van facturen wordt vastgelegd in de schriftelijke 
overeenkomst vermeld in artikel 16, tweede lid, gesloten tussen alle partijen en de veiligheidscoördinator-
verwezenlijking. De veiligheidscoördinator-verwezenlijking bezorgt een kopie van de facturen aan de 
aanbestedende overheid.  
§2. leiding en toezicht 
Overeenkomstig artikel 17 voert het Gewest de leiding van de opdracht in eigen beheer en draagt het de 
kosten ervan. 
De kosten voor de diensten beschreven in artikel 17, §2 worden gefactureerd aan de de gemeente 
overeenkomstig de bepalingen van het studiecontract tussen de gemeente en het studiebureau Grontmij en 
de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten (X30/R35/14) tussen de 
gemeente en het Gewest. Aquafin stelt zelf een toezichter aan voor hun aandeel in de werken en draagt 
hiervan de kosten. 
De studiekosten voor de herinrichting van de schoolomgeving langs de R35 van kilometerpunt 3,320 tot 
kilometerpunt 3,880 worden door de dienstverlener gefactureerd aan de gemeente en, in overeenstemming 
met artikel 6, door het Gewest terugbetaald na de voorlopige oplevering van de werken. 
§ 3. werken 
Voor de betaling van de werken geldt volgende regeling. De betaling van de werken worden uitgevoerd deels 
voor rekening van het Gewest,  deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van Aquafin 
overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het bijzonder bestek. 
Opgemaakt in drie exemplaren, 
in Brussel op .........................(datum) 
Voor het Vlaamse Gewest, 
Ir. Sven Couck   ir. Koen Surdiacourt Ir. Tom Roelants 
Dienstkringingenieur  afdelingshoofd  Administrateur-generaal 

Voor de stad Waregem, 
de secretaris, de voorzitter van de gemeenteraad. 
Guido De Langhe Kurt Vanryckeghem 

Voor Aquafin NV 
Danny Baeten Dirk De Waele 
directeur Marketing en ICT directeur Infrastructuur 
 

14. aanvullend verkeersreglement blijvend karakter: aanleggen van twee voetgangersoversteken in 
de Sint-Jozefsstraat 

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 november 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 26 november 2015; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
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Overwegende dat heel wat scholieren gebruik maken van de voetgangersdoorsteek tussen de Westerlaan en 
Sint-Jozefsstraat; 
Overwegende dat er na de herinrichting van de Westerlaan een bushalte komt ter hoogte van de 
voetgangersoversteek en dit zal leiden tot nog hogere voetgangersintensiteiten; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de voetgangers voorrang hebben op de voetgangersroute tussen de 
voetgangersdoorsteek en de scholen op „ t Gaverke; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Sint-Jozefsstraat wordt er 2 oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend ter hoogte van 

de voetgangersdoorsteek komende van de Westerlaan. 
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: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

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

de Roger Vansteenbruggestraat 

- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, geeft informatief mee dat het zebrapad op 20 m afstand ligt van de 
vzw. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit klopt. 
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 november 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 26 november 2015; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Overwegende dat de Roger Vansteenbruggestraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat er tijdens de werken in de Westerlaan en Noorderlaan verhoogde voetgangersstromen en 
verkeersstromen zullen zijn in de Roger Vansteenbruggestraat; 
Overwegende dat er een moskee is in de Roger Vansteenbruggestraat; 
Overwegende dat er onvoldoende hiaten in de verkeerstromen zullen zijn voor voetgangers om ongestoord 
de Roger Vansteenbruggestraat te dwarsen; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
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voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Roger Vansteenbruggestraat wordt er een oversteekplaats voor voetgangers afgebakend 

tussen het fietspad op de spoorwegbedding en de moskee. 
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: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

16. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 
snelheidsbeperking in de Spijkerlaan 

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 november 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 26 november 2015; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Overwegende dat de Spijkerlaan een gemeenteweg is; 
Overwegende dat de bocht naar de spoorwegbrug in de Spijkerlaan in 2015 aangepast is; 
Overwegende dat het aangepaste wegbeeld leidt tot lagere snelheden; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Spijkerlaan wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u ingesteld tussen de Wagenaarstraat en 

de doodlopende zijstraat op de brughelling.  
Art. 2: Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 

verkeersborden C43 met opschrift “50” volgens het signalisatieplan in bijlage. 
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. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

17. voorlopig vaststellen RUP 21-1 Gentseweg-Neerstraat 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat N-VA volledig achter het uitgangspunt staat. Het doel van 
het RUP is vooral om de problematiek van baanwinkels te regelen. Volgens de toelichting is hierbij van 
belang dat het huidige schaalniveau van de kleinhandelszaken niet substantieel toeneemt. N-VA vindt dit 
doel heel goed, maar stelt zich vragen bij de uitwerking ervan. Volgens de toelichtingsnota bij het RUP wil 
men 3 doelstellingen bereiken: 
1) De problematiek van de baanwinkels langs de Gentseweg, waarbij het duidelijk de bedoeling is om het 
huidig niveau niet te laten toenemen.  
2) Men beoogt een opwaardering van de beeldwaarde van de N43 en gemeenschappelijke 
parkeervoorzieningen. 
3) Een actualisatie van de voorschriften van verschillende woonzones binnen het vigerende BPA. Tijdens de 
commissie grondgebiedszaken heeft schepen Chanterie gezegd dat het de bedoeling is om extra baanwinkels 
te vermijden en het assortiment te beperken. N-VA steunt dit ten volle. Waregem moet veel meer inzetten 
op het winkelgebeuren in het centrum. Men moet inspanningen doen om winkels aan te trekken en te 
houden. Tegelijk baanwinkels en shopping centra toelaten langs de N43 is nefast voor een kernversterkend 
beleid. Het raadslid leest in de voorschriften van het RUP, zone 1 (de zone waar nu de baanwinkels zijn) dat 
de bestaande activiteiten behouden blijven maar dat die ook nog kunnen uitbreiden. Dit kan ook gaan om 
handel - liefst in niet dagdagelijkse goederen - m.a.w. speciality goods. Er kunnen geen kruidenierszaken of 
bakkers komen, maar wel schoenwinkels, kledingzaken, papierwaren, … kortom allemaal handelszaken die 
beter in het centrum van Waregem thuishoren. Bovendien kunnen ze op de bestaande plaats uitbreiden tot  
2 bouwlagen en een dakverdieping, terwijl dit niet de bedoeling was. Dit druist volledig in tegen de 
doelstelling van het RUP en het beleid waar de N-VA-fractie voor staat. Deze voorschriften wakkeren de 
komst en de uitbreiding van baanwinkels aan in plaats van ze te weren. N-VA is ervan overtuigd dat het 
bestuur op die manier elke poging om winkels in de kern te versterken, ondermijnt. N-VA zal het punt niet 
goedkeuren. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, denkt dat het raadslid niet de volledige 
inhoud van het RUP goed gelezen heeft. De uitgangspunten van het RUP heeft het raadslid goed verwoordt. 
Hij is tevreden dat N-VA er ook achter staat. Wat betreft de zone 1 haalt het raadslid een aantal zaken door 
elkaar. Het bouwen op 2 verdiepingen gaat niet over de winkels, maar wel over de woonfunctie. Het type 
goederen dat bepaald is, is net om te vermijden dat er nog kleding- of schoenenwinkels bijkomen. Deze 
goederen zijn shopping goederen en geen speciality goederen. Die speciality goederen mogen er wel nog 
komen, zoals meubelwinkels, keukenzaken, … Dit zijn winkels met grote oppervlaktes die niet thuishoren in 
een centrum. De bestaande handelszaken mogen er blijven en kunnen eventueel beperkt uitbreiden.  
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat men best nog eens met Leiedal contact zou opnemen om 
die voorschriften duidelijker te maken. Zoals de tekst nu voorligt, zullen er problemen ontstaan.  
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie,  zegt dat hij dit zal doen. Wat de Europese 
wetgeving betreft, zegt de schepen dat er zeer recent een decreet goedgekeurd is dat de gemeenten meer 
inspraak hebben en zelfs baanwinkels mogen weigeren langs de periferie om de centrumwinkels te 
beschermen. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, denkt dat dit nog altijd niet goedgekeurd is. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat hij het artikel kan tonen. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze enkele RUP's gelezen heeft. Namens Groen is zij verheugd 
over de herinrichting van de N43, die daar dringend aan toe is. De weg zal smaller worden. Er worden 
fietspaden en een ventweg naar de baanwinkels aangelegd.  Groen vindt het spijtig dat het laatste stukje in 
die zone (Jozef Samynstraat) ook zal ingepalmd worden voor woningen. De Gaverbeek wordt bijna helemaal 
dichtgebouwd. Zij vraagt om er aandacht aan te besteden dat de vallei van de Gaverbeek kan gevrijwaard 
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blijven van bebouwing. De Gaverbeek is toch ook een uithangbord van Waregem. Misschien kan de groenzone 
breder gemaakt worden dan nu voorzien is in het RUP. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit zal onderzocht worden. 
De Raad, 
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 het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), zoals 
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (planMERdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 
12 oktober 2007 betreffende  de milieueffectrapportage over plannen en programma‟s (PlanMERbesluit); 
Overwegende dat de gemeenteraad op 01.04.2014 de afsprakennota 2014-11 met Leiedal heeft goedgekeurd 
tot de opmaak van het RUP 21-1 Gentseweg-Neerstraat; 
Gelet op het schrijven van 28/07/2015 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid waarbij wordt medegedeeld dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER 
niet nodig is; 
Gelet op het voorontwerp van mei 2015 dat door de GECORO in zitting van 27.05.2015 voorwaardelijk gunstig 
werd geadviseerd; 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering dd. 17 juni 2015; 
Overwegende dat het RUP wordt opgemaakt omwille van volgende redenen: 

 Oplossingen aanreiken voor de problematiek van de baanwinkels langs de Gentseweg, waarbij de 
Deputatie de planningsbevoegdheid voor de optimalisatie van het kleinhandelslint aan de Stad heeft 
gedelegeerd 

 Actualiseren van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van de verschillende 
woonzones en andere bouwzones binnen het vigerend BPA Neerstraat 

Gelet op het voorliggend ontwerp van december 2015 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 05 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 23 
tegen: 5 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp van RUP 21-1 Gentseweg-Neerstraat, zoals opgemaakt door de intercommunale 

Leiedal, wordt voorlopig vastgesteld. 
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitschrijven van het openbaar 

onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 23 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Delphine Cloet, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Nele Coussement 

- tegen: 5 Heidi Vandenbroeke, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, 
Bernard Loosveldt 

- onthoudingen: 2 M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

18. voorlopig vaststellen RUP 20-1 Bosstraat-Galgestraat 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat N-VA dit zal goedkeuren, maar zij stellen zich de vraag 
waarom op dit moment enkel dit lint behandeld wordt. In andere gemeenten gaat men op hetzelfde moment 
verschillende woonlinten bekijken en aanpassen.  
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit een dubbele aanleiding is voor 
dat gebied. Sommige gemeenten kijken inderdaad over heel het grondgebied waar er nog natuurgebieden 
met woningen zijn. In Waregem zijn er niet onmiddellijk woonlinten die in kwetsbaar gebied liggen. 
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- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat men het gebied rond de Karmel herbekeken heeft. 
Waarom werd die zone dan niet meegenomen? 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, weet niet wat het raadslid bedoelt met de 
Karmel. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat daar toch ook een aanpassing gebeurd is. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit meegenomen werd binnen de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied.  
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat er ook meer garanties moeten komen. We hebben 
begrepen dat er een bed & breakfast zou komen, zegt zij. Dit is geen enkel probleem, maar de beperkingen 
die opgelegd worden, gaan vooral over dat ene stuk grond en dat ene gebouw. Er zijn nog een aantal 
woningen waar die beperkingen minder duidelijk zijn. Men moet opletten dat men de juiste voorschriften 
hanteert. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er voor die ene woning een 
mogelijkheid voorzien is om er een bed & breakfast aan te koppelen. Voor de andere woningen vrijwaart 
men de rechten in dat kwetsbaar gebied. Daar zijn geen beperkingen opgelegd. Men wil vanuit de hogere 
overheid vermijden dat er bv. in plaats van een b&b plots een café of restaurant komt. De beperkingen zijn 
opgelegd specifiek voor die ene kavel.  
De Raad, 
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 het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), zoals 
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (planMERdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 
12 oktober 2007 betreffende  de milieueffectrapportage over plannen en programma‟s (PlanMERbesluit); 
Overwegende dat de gemeenteraad op 01.04.2014 de afsprakennota 2014-09 met Leiedal heeft goedgekeurd 
tot de opmaak van het RUP 20-1 Bosstraat-Galgestraat; 
Gelet op het schrijven van 21.12.2015 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid waarbij wordt medegedeeld dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER 
niet nodig is; 
Gelet op het voorontwerp van juli 2015 dat door de GECORO in zitting van 26.08.2015 voorwaardelijk gunstig 
werd geadviseerd; 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering dd. 23 september 2015; 
Overwegende dat het RUP wordt opgemaakt omwille van volgende redenen: 

 Ten zuiden van de E17, ter hoogte van de Bosstraat-Galgestraat zijn een aantal woningen gelegen in 
natuurgebied. Dit natuurgebied is een kwetsbaar gebied waarbij de VCRO slechts beperkte 
mogelijkheden biedt om de woningen te verbouwen. Aangezien de woningen gelegen zijn binnen de 
afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Waregem kan met de opmaak van het RUP een aantal 
stedenbouwkundige mogelijkheden gegeven worden die volgens de bestaande regelgeving niet 
mogelijk zijn 

Gelet op het voorliggend ontwerp van december 2015 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 05 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 1 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp van RUP 20-1 Bosstraat-Galgestraat, zoals opgemaakt door de intercommunale 

Leiedal, wordt voorlopig vastgesteld. 
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitschrijven van het openbaar 

onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit 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, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
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Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 1 M'Hamed Kasmi 
 
Afwezigheden bij dit punt: Willy Benoit, Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

19. voorlopig vaststellen RUP 15-1 Stijn Streuvelsstraat 

De Raad, 
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 het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), zoals 
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (planMERdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 
12 oktober 2007 betreffende  de milieueffectrapportage over plannen en programma‟s (PlanMERbesluit); 
Overwegende dat de gemeenteraad op 01.03.2011 de afsprakennota 2011-08 met Leiedal heeft goedgekeurd 
met betrekking tot de opmaak van het RUP 15-1 Stijn Streuvelsstraat; 
Gelet op het schrijven van 21.12.2015 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid waarbij wordt medegedeeld dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER 
niet nodig is; 
Gelet op het voorontwerp van juli 2015 dat door de GECORO in zitting van 26.08.2015 voorwaardelijk gunstig 
werd geadviseerd; 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering dd. 23 september 2015; 
Overwegende dat het RUP wordt opgemaakt omwille van volgende redenen: 

 De herbestemming van de oude bedrijfssite Solanex in de Stijn Streuvelsstraat, waarbij de zone voor 
milieubelastende industrie (volgens het gewestplan) zal herbestemd worden naar een minder belastende 
bestemming voor de omgeving. 

 Het actualiseren van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van het vigerende BPA 
11b Molenwijk voor het gedeelte dat binnen het plangebied van het RUP valt. 

Gelet op het voorliggend ontwerp van december 2015 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 05 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 29 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp van RUP 15-1 Stijn Streuvelsstraat, zoals opgemaakt door de intercommunale Leiedal, 

wordt voorlopig vastgesteld. 
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitschrijven van het openbaar 

onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 29 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Willy Benoit, Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
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20. goedkeuren afsprakennota 2015-64: RUP Sint-Eloois-Vijve-Zonneveld 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, is verheugd dat er op dat gebied in Sint-Eloois-Vijve iets gebeurt. Dat 
ligt daar al een hele tijd open. Groen is ook blij dat daar hoofdzakelijk woningen komen. Zij blijven ook hier 
met de vraag om de ontsluiting van het verkeer goed te bekijken.  Als er geen ontsluiting is naar de 
Gentseweg zullen de Spoorweglaan en de Molenstraat de druk moeten opvangen. Sint-Eloois-Vijve is stilaan 
volgebouwd. De deelgemeente heeft ook recht om een groenzone te krijgen op een gepaste plaats. Het 
raadslid vraagt om heel duidelijk de groenzone te voorzien in het project.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit zal meegenomen worden in het ontwerp. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vraagt om een goede locatie en bv. niet zomaar het randje onder de 
hoogspanningslijn. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat de gemeenteraad daarnet de aankoop van de grond langs de 
Gentseweg goedgekeurd heeft. Hij vraagt of het niet risicovol is om grond te kopen voor een kazerne als 
men nog niet weet of men daar die kazerne zal mogen bouwen. Het RUP is er nog niet. Hij meent dat dit wel 
in orde zal komen. Leiedal heeft 25 000 euro gevraagd om dit eenvoudig plan op te maken. Daar zit 
maximaal 3 dagen werk in van 2 man. Waarom kunnen ze niet verder kijken dan dat. Wat zou er kunnen 
gebeuren in het verlengde met de grond tot aan de Leie? N-VA is voorstander om daar ook KMO's te zien, 
maar er is ook het probleem van de ontsluiting. Leiedal zou zich daar eens kunnen mee bezig houden. Dan 
zouden ze tenminste nuttig werk gedaan hebben voor die 25 000 euro. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, stelt vast dat dhr. Balduck problemen heeft met de erelonen van 
studiebureaus en ontwerpers. 
De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van  het schepencollege dd.17 december 2015 tot opmaak van het RUP Sint-Eloois-
Vijve - Zonneveld;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 mei 2014 waarbij beslist werd om beroep te doen op de 
intercommunale Leiedal als ontwerper voor de opmaak van de BPA‟s/RUP‟s; dat in de buitengewone 
vergadering van de intercommunale Leiedal dd. 27 mei 2014 de nieuwe statuten werden goedgekeurd en dat 
kennis werd genomen van de exclusiviteiten die door de deelnemende gemeenten werden toegekend aan de 
intercommunale; 
Gelet op de afsprakennota nr. 2015-64 dd. 20 november 2015 met een ramingsbedrag van 24.153,90 euro; 
Overwegende dat de omschrijving van de opdracht als volgt wordt bepaald: 

 Inrichting en bestemming van het gebied Zonneveld in Sint-Eloois-Vijve, ten oosten van de N382 

 Inplanting en ontsluiting van een brandweerkazerne 

 Ontsluiting van het gebied 

 Randafwerking naar de N382: bedrijven en/of groenzone 

 Inrichting als woongebied. 
Gelet op het advies van de Financiële dienst : gunstig visum nr. 2015/124; 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2015141414 STE IE13overig beleid 
Omgeving 

2140007/OM/0600 reservatie algemeen 
stedenbouw 

€ 24 153,90 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 28 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:  De afsprakennota nr. 2015-64 dd. 20 november 2015 met een ramingsbedrag van 24.153,90 euro 

voor de opmaak van het RUP Sint-Eloois-Vijve - Zonneveld wordt goedgekeurd.  
Art. 2:  Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 28 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Peter Desmet, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 
Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, 
Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, 
Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt: Pietro Iacopucci: Schepen 
Willy Benoit, Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

21. goedkeuren wegentracé verkaveling Feys-Viaene 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op artikel 4.2.17 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en haar uitvoeringsbesluiten; 
Gelet op de vraag ingediend op 12/10/2015  door BVBA Feys-Viaene, Waalstraat 229, 9870 Zulte voor het 
wijzigen en uitbreiden van bestaande verkaveling met 1 bijkomend lot voor open bebouwing, met betrekking 
tot het perceel gelegen te Waregem, Het Veen, bekend ten kadaster onder sectie C 0179e; 
Overwegende dat de aanvraag voorziet in de aanpassing van de bestaande wegeninfrastructuur; 
Overwegende dat het ontwerp van aanvraag gelegen is in het woongebied van het gewestplan Kortrijk; dat 
de aanvraag in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan; 
Overwegende dat de aanvraag onderworpen werd aan een openbaar onderzoek van 31/10/2015 tot en met 
29/11/2015; dat er acht bezwaarschriften werden ingediend; dat de bezwaarschriften voornamelijk 
handelen over de stedenbouwkundige bepalingen van de verkavelingswijziging; dat deze  dienen behandeld 
te worden door het Schepencollege daar deze niet handelen over de zaak der wegen; 
Overwegende dat bij de verkavelingsaanvraag met referentie V/2121.3 afgeleverd dd. 8 maart 2012 aan Van 
Geluwe-Verbrugge het wegentracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 06.12.2011; dat deze 
aanvraag een aanpassing van het wegentracé betreft; 
Overwegende dat in toepassing van artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de 
vergunningverlenende overheid aan de afgifte van de verkavelingsvergunning de nodige lasten kan verbinden 
die zij aan de verkavelaar menen te moeten opleggen, met name de uitvoering op zijn kosten, van alle 
werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en de reservering van gronden voor groene ruimten, 
openbare gebouwen en openbare nutsvoorzieningen; 
Overwegende dat het aangewezen is bij het verkavelen van percelen de gronden te reserveren voor het 
aanleggen van groene ruimten; dat 5 % van de bruto-oppervlakte  van de te verkavelen gronden (bijkomend 
te verkavelen perceel 1.115m²) dient gereserveerd te worden; dat indien de afstand van 5 % grond niet of 
slechts gedeeltelijk stedenbouwkundig verantwoord is binnen de verkaveling, dan dient een bedrag 
overeenkomend met de waarde van de niet af te stane grond of het niet af te stane restgedeelte, aan de 
stad Waregem te worden betaald; dat de waarde van de af te stane grond, op voorstel van het 
schepencollege dd. 13.10.2011, forfaitair wordt vastgelegd op 150 euro/m², zijnde 8.362,50 euro; dat de 
opbrengst van deze financiële verplichting door de stad Waregem wordt aangewend voor de aanleg van 
groene ruimten, bufferzones en andere groenvoorzieningen; dat binnen de stad Waregem tot op heden geen 
stedelijke verkavelingsverordening van toepassing is; dat de gemeenteraad, per individueel 
verkavelingsdossier, deze verplichting, expliciet kan verbinden met de goedkeuring van het wegentracé; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 05/01/2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het aanpassen van het tracé voor het wijzigen en uitbreiden van de verkaveling V/2121.3 met een 

bijkomend perceel grond gelegen ter hoogte van een perceel gelegen te 8790 Waregem, Het Veen, 
bekend ten kadaster onder sectie C 0179e wordt  goedgekeurd. De verplichting wordt opgelegd aan 
de verkavelaar een bedrag overeenkomend met de waarde van de niet af te stane grond, aan de 
stad Waregem te betalen voor de ontbrekende groenzone. De  waarde van de af te stane grond 
wordt forfaitair geraamd op 8.362,50 euro.(1.115 m² x 5% x 150 euro/m²) 

Art. 2: Afschrift van deze beslissing  wordt overgemaakt aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
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- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

22. WAGSO: aanstellen nieuw lid raad van bestuur 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de statuten van WAGSO; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 betreffende de aanstelling van de raad van 
bestuur; 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur worden voorgedragen door de gemeenteraad; 
Gelet op het ontslag van dhr. Tonny Demuytere als gemeenteraadslid en bijgevolg ook als lid van de raad van 
bestuur van WAGSO cfr. art. 14 van de statuten van WAGSO; 
Gelet op het schrijven van de Groen-fractie ontvangen op 3 december 2015 waarin raadslid Inge Vandevelde 
voorgedragen wordt als nieuwe vertegenwoordiger in de raad van bestuur van WAGSO; 
Overwegende dat hiermee voldaan blijft aan de voorwaarden betreffende de samenstelling van de raad van 
bestuur; 
Gelet op de eedaflegging van mevr. Inge Vandevelde in deze zitting; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Er wordt kennis genomen van het ontslag van dhr. Tonny Demuytere en mevr. Inge Vandevelde 

wordt aangesteld als nieuwe vertegenwoordiger in de raad van bestuur van WAGSO. 
Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan WAGSO en aan betrokkenen. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

23. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: voordracht nieuw lid algemene vergadering en raad van 
bestuur 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of 
verenigingen van de Vlaamse overheid; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; 
Gelet op de statuten van de vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en 
goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013 in het kader van de 
omvorming van de vzw naar een EVAP-vzw, overeenkomstig art. 245 §2 van het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de statuten bepalen dat de algemene vergadering bestaat uit volgende stemgerechtigde 
leden: 
- Categorie A: stad Waregem, vertegenwoordigd door de schepen van sport 
- Categorie B: 10 leden die de filosofische en ideologische strekkingen vertegenwoordigen 
- Categorie C: 10 leden die de gebruikers vertegenwoordigen (voorgedragen door de sportraad); 
Overwegende dat de statuten bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: 
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- 10 leden (incl. de schepen van sport) voorgedragen door de gemeenteraad (vertegenwoordiging van elke 
fractie, waarvan max. 2/3 van hetzelfde geslacht en conform het principe systeem Imperiali met 
voorafname) 

- 9 leden voorgedragen door de sportraad; 
Gelet op het ontslag van dhr. Tonny Demuytere, als gemeenteraadslid, met als gevolg dat zijn mandaat stopt 
in de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP; 
Gelet op de voordracht van de Groen-fractie van raadslid Inge Vandevelde als opvolger in de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP; 
Gelet op de eedaflegging van mevr. Inge Vandevelde, als gemeenteraadslid in deze zitting; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 7 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming:  
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Mevr. Inge Vandevelde wordt voorgedragen als vervanger van dhr. Tonny Demuytere als lid van de 

algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP. 
Art. 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van vzw 

Sportbeheer Waregem vzw. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

24. vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP: voordracht nieuw lid algemene vergadering en raad van 

bestuur 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of 
verenigingen van de Vlaamse overheid; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid. 
Gelet op de statuten van de vzw cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 
2013 en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013 in het kader van 
de omvorming van de vzw naar een EVAP-vzw, overeenkomstig art. 245 §2 van het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de statuten bepalen dat de algemene vergadering bestaat uit volgende stemgerechtigde 
leden: 
- Categorie A: stad Waregem, vertegenwoordigd door de schepen van cultuur 
- Categorie B: 10 leden die de filosofische en ideologische strekkingen vertegenwoordigen 
- Categorie C: 10 leden die de gebruikers vertegenwoordigen (voorgedragen door de cultuurraad); 
Overwegende dat de statuten bepalen dat de raad van bestuur bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: 
- 10 leden (incl. de schepen van cultuur) voorgedragen door de gemeenteraad (vertegenwoordiging van 

elke fractie, waarvan max. 2/3 van hetzelfde geslacht en conform het principe systeem Imperiali met 
voorafname) 

- 9 leden voorgedragen door de cultuurraad; 
Gelet op het ontslag van dhr. Tonny Demuytere als gemeenteraadslid en bijgevolg in de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP; 
Gelet op de voordracht door de Groen-fractie van mevr. Inge Vandevelde als opvolger in de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP; 
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Gelet op de eedaflegging van mevr. Inge Vandevelde, als gemeenteraadslid in deze zitting; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Mevr. Inge Vandevelde wordt voorgedragen als vervanger van ontslagnemend lid dhr. Tonny 

Demuytere voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De 
Schakel EVAP.  

Art. 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van vzw 
cultuurcentrum De Schakel EVAP. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

25. stedelijk basisonderwijs: verhogen capaciteit in het kader van het inschrijvingsrecht 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 november 2013 waarbij de capaciteit van de 
scholengemeenschap “Stedelijk Basisonderwijs Waregem” wordt vastgesteld op 1 960 leerlingen en kleuters 
en als volgt verdeeld is over de 5 stedelijke basisscholen: 
- Stedelijke basisschool Guido Gezelle: 455 
aantal kleuters = 180 
aantal leerlingen = 275 
- Stedelijke basisschool Torenhof: 480 
aantal kleuters = 180 
aantal leerlingen = 300 
- Stedelijke basisschool Beveren-Leie: 350 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 200 
- Stedelijke basisschool Desselgem: 350 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 200 
- Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve: 325 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 175 
Gelet op het voorstel om de capaciteit van de stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve voor wat de lagere 
afdeling betreft te verhogen naar 200 leerlingen omwille van de gelijkschakeling met de 2 andere scholen 
van de deelgemeenten; 
Overwegende dat de totale capaciteit van de scholengemeenschap “Stedelijk Basisonderwijs Waregem” 
bijgevolg opgetrokken zou worden van 1 960 kleuters en leerlingen naar 1 985 kleuters en leerlingen; 
Gelet op het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs 
van 8 december 2015; 
Gelet op het verslag van de vergadering van de schoolraad van 14 december 2015; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
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voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art.: De capaciteit van de 5 stedelijke basisscholen van de scholengemeenschap “Stedelijk 

Basisonderwijs Waregem” wordt als volgt vastgesteld: 
- Stedelijke basisschool Guido Gezelle: 455 

aantal kleuters = 180 
aantal leerlingen = 275 

- Stedelijke basisschool Torenhof: 480 
aantal kleuters = 180 
aantal leerlingen = 300 

- Stedelijke basisschool Beveren-Leie: 350 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 200 

- Stedelijke basisschool Desselgem: 350 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 200 

- Stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve: 350 
aantal kleuters = 150 
aantal leerlingen = 200 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

26. stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijzigingen schoolreglement 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel; 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals 
gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 april 2003 waarbij het schoolreglement voor de 5 stedelijke 
basisscholen van de scholengemeenschap 'Stedelijk Basisonderwijs Waregem' werd goedgekeurd; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2007, 1 juli 2008, 12 januari 2010, 5 februari 2013 
en 6 mei 2014 waarbij een aantal wijzigingen van het schoolreglement werden goedgekeurd; 
Overwegende dat er opnieuw een aantal wijzigingen noodzakelijk zijn, zoals het toevoegen van 
"Hoofdstuk 11 - Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad"; 
Gelet op het voorstel van het directiecomité om het schoolreglement meteen ook aan te passen aan het 
model, aanbevolen door het OVSG; 
Overwegende dat hierdoor de nummering van de hoofdstukken verandert en dat bepaalde hoofdstukken 
ondergebracht worden in de schoolbrochure/afsprakennota per school; 
Gelet op bijlage 1 met de vergelijking van de beide inhoudstafels en waar de hoofdstukken in de nieuwe 
versie terechtkomen en wat de inhoudelijke wijzigingen zijn; 
Gelet op bijlage 2 met het nieuwe schoolreglement met in het blauw de nieuwe teksten; 
Gelet op het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs 
van 8 december 2015; 
Gelet op het verslag van de vergadering van de schoolraad van 14 december 2015; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
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Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het schoolreglement (in bijlage) voor de 5 stedelijke basisscholen van de scholengemeenschap 

'Stedelijk Basisonderwijs Waregem' wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Het bestaande schoolreglement, laatst goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei 2014, wordt 

opgeheven. 
Art. 3: Het schoolreglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 
Art. 4: Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter 

beschikking gesteld (op papier of via een elektrische dragen) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 
Bijlage: wijzigingen aan schoolreglement 
Sinds de goedkeuring in de gemeenteraad van 6 mei 2014 dienen aan ons schoolreglement enkele wijzigingen 
te gebeuren i.v.m. het M-decreet en andere onderwijsdecreten. 
Daarenboven hebben wij beslist ons schoolreglement aan te passen aan de opmaak die voorgesteld wordt 
door OVSG. Dit houdt in dat de nummering van de hoofdstukken verandert en dat bepaalde hoofdstukken 
niet meer tot het schoolreglement behoren. Deze laatste hoofdstukken worden dan ondergebracht in de 
schoolbrochure / afsprakennota per school.  
In bijlage ook wat OVSG hierbij adviseert. 
Hieronder verduidelijken wij waar de hoofdstukken in de nieuw versie terechtkomen. 

Schoolreglement stedelijk basisonderwijs Waregem 
(goedgekeurd in de gemeenteraad van 6 mei 2014) 

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen ...............................................................................  
    blijft 

Hoofdstuk 2  Procedure van inschrijving en schoolverandering .............................................  
     Komt in de schoolbrochure / afsprakennota 

Hoofdstuk 3  Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen ............................................  
     Wordt hoofdstuk 7 Afwezigheden en telaatkomen 

Hoofdstuk 4  Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden .................................  
     Komt in de schoolbrochure / afsprakennota 

Hoofdstuk 5  Bepalingen i.v.m. onderwijs aan huis ............................................................  
          Wordt hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis 

Hoofdstuk 6  Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda‟s en rapporten ...........................................  
      blijft 

Hoofdstuk 7  De procedure volgens welke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de 
procedure volgens welke een beroep kan worden ingediend tegen een beslissing van de 
klassenraad m.b.t. het getuigschrift basisonderwijs ..................................  

     Wordt hoofdstuk 9 Getuigschrift basisonderwijs 
Hoofdstuk 8  Orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne 

beroepsmogelijkheden ......................................................................  
                   Blijft met andere titel: schending van de leefregels, preventieve schorsing, 

tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Hoofdstuk 9  Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning ...................................................  

                        Wordt hoofdstuk 3 Sponsoring 
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Hoofdstuk 10  Bijdrageregeling .............................................................................  
                        Wordt hoofdstuk 4 Kostenbeheersing 

Hoofdstuk 11  Algemeen rookverbod en gebruik GSM ...................................................  
                        Wordt hoofdstuk 13 Algemeen rookverbod 

Hoofdstuk 12  Privacy .........................................................................................  
                        Blijft met titel: Leerlingengegevens en privacy 

Hoofdstuk 13  Grensoverschrijdend gedrag - vertrouwenspersoon ...................................  
          Komt in schoolbrochure / afsprakennota 

Hoofdstuk 14  Overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier ......................................  
         Komt in schoolbrochure / afsprakennota 

Hoofdstuk 15  Deelname aan extra-murosactiviteiten ..................................................  
    Wordt hoofdstuk 5 Extra-murosactiviteiten 

Hoofdstuk 16  Keuze van de levensbeschouwelijke vakken ............................................  
          Komt in schoolbrochure / afsprakennota 

Hoofdstuk 17  Vrijstelling wegens een bepaalde handicap .............................................  
         Vervalt (M-decreet) 

Hoofdstuk 18  Klachtenprocedure ..........................................................................  
         Komt in schoolbrochure en vervat in beroepsmogelijkheden 

Hoofdstuk 19  Engagementsverklaring .....................................................................  
         Wordt hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 20  Medicatie ......................................................................................  
         Komt in schoolbrochure / afsprakennota 

Hoofdstuk 21  Slotbepaling ..................................................................................  
     Wordt hoofdstuk 14 met verwijzing naar items in schoolbrochure / afsprakennota 
 
Werd toegevoegd:  
Hoofdstuk 11    Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad 
Inhoudelijke wijzigingen: 
Bij de woordenverklaring van hoofdstuk 1, artikel 4: 
Toegevoegd zijn „regelmatige leerling‟, „toelatingsvoorwaarden‟, „schoolraad‟ , „werkdag‟ en „schooldag‟ 
In hoofdstuk 4, wordt de titel van &1 „kosteloos‟ , van &2 „scherpe maximumfactuur‟ en de titel van &4 

„bijdrageregeling‟; &6 tot &9 worden samengevat in &6 „betalingen‟ 
Bij hoofdstuk 7, artikel 13, &2, 1 „afwezigheid wegens ziekte‟ 
Werd geschrapt: „Bij een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week voor of na een schoolvakantie is een 

medisch attest vereist. In dit geval volstaat een verklaring door een ouder niet!‟ 
In hoofdstuk 6 wordt „zittenblijven‟ vervangen door „schoolloopbaan‟ 

In dit artikel 12 staat bepaald wie de eindbeslissing neemt inzake de overgang kleuter – lager en 
inzake het volgen van een achtste jaar lager onderwijs. 

In hoofdstuk 7 , artikel 13, &2 werd toegevoegd: 
Punt 7° afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting 
In hoofdstuk 8 werden de orde- en tuchtmaatregelen gedefinieerd en uitgebreid met de eventuele 

beroepsmogelijkheden 
In hoofdstuk 9 komt de beroepsprocedure bij het niet toekennen van het getuigschrift lager onderwijs 

uitgebreid aan bod. 
In hoofdstuk 10 „Onderwijs aan huis‟ wordt de mogelijkheid tot „synchroon internetonderwijs‟ vermeld. 
In hoofdstuk 12, artikel 31 worden de rechten en plichten verwoord i.v.m. het meedelen van 

leerlingengegevens aan ouders. 
 
schoolreglement 
Inhoud 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Hoofdstuk 2  Engagementsverklaring 
Hoofdstuk 3 Sponsoring 
Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing 
Hoofdstuk 5 Extra-murosactiviteiten 
Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda‟s, evaluatie ,rapporten en schoolloopbaan 
Hoofdstuk 7 Afwezigheden en te laat komen 
Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels,preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Hoofdstuk 9 Getuigschrift basisonderwijs 
Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis 
Hoofdstuk 11 Schoolraad,ouderraad en leerlingenraad 
Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 

 
 
 
Stedelijk Basisonderwijs 
Waregem Waregem, 8 juli 2010 
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Hoofdstuk 13 Algemeen rookverbod 
Hoofdstuk 14 Slotbepaling  
Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
Artikel 1  
Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het 
schoolbestuur anderzijds. 
Artikel 2 
De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school 
voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 
Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of 
via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen (schoolwebsite, e-mail, …) ter 
beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk 
of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen. De ouders verklaren zich 
opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan 
de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. De school vraagt 
de ouders of ze ook een papieren versie van het schoolreglement en/of eventuele wijzigingen wensen en 
stelt deze ter beschikking. 
Artikel 3 
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten 
van de mens en van het kind in het bijzonder. 
Artikel 4 
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 
1° Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs. 
2° Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de 

schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 
3° Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid 

draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of 
individuele leerling. 

4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool. 
5° Regelmatige leerling: 

- voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af 
- is slechts in één school  ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een ziekenhuisschool 

(type 5) 
- is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde afwezigheid of 

wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig beschouwd) 
6° Toelatingsvoorwaarden: 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud 
zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het 
basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:  

- de eerste schooldag na de zomervakantie;  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  
- de eerste schooldag van februari;  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  
- de eerste schooldag na de paasvakantie;  
- de eerste schooldag na Hemelvaart.  

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het 
lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode 
ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. 
Als de kleuter geen 220 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating 
geven om te kunnen starten in het lager onderwijs  
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste 
schooldag van september of de inschrijving. 
Uitzonderingen: 
- Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 

december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. 

 De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na  de eerste 
schooldag van september of de inschrijving. 

- Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.  
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De manier waarop de klassenraad deze beslissing neemt bepaalt de school zelf  
7° Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde opvoedings- 
of onderwijsactiviteit volgt. 
8° Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de   minderjarige 
onder hun bewaring hebben. 
9° Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een schoolbestuur 

voor een school en haar werking wordt bepaald. 
10° School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van 

de directeur. 
11° Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de sch(o)ol(en) van de gemeente, 

nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd. 

12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en personen van de lokale 
gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 

13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen die vallen 
tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 

14° Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met uitzondering van 
zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 

 
Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring 
Artikel 5 
§ 1  Oudercontacten 

De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen 
op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. 
De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij. 
In de infobrochure staan de concrete data. 

§ 2 Voldoende aanwezigheid 
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt. 

§ 3  Deelnemen aan individuele begeleiding 
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan 
hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken 
met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 

§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school. 
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren.  
Ouders ondersteunen de initiatieven en de maatregelen die de school neemt om de eventuele 
taalachterstand van hun kind(eren) weg te werken. 
 

Hoofdstuk 3 Sponsoring 

Artikel 6 

§ 1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met 
de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden 
gesteld. 

§ 2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindtermgebonden onderwijskosten te beperken, kan de 
school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden. 

§ 3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel 
hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve 
activiteiten en na overleg in de schoolraad. 

§ 4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte 
van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een 
prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of feitelijke vereniging. 

§ 5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 

1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en 
doelstellingen van de school; 

2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 

§ 6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning 
door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
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Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing 

Het schoolbestuur bepaalt jaarlijks of wanneer de noodzaak zich voordoet, na overleg in de schoolraad 

1.     de bedragen van de scherpe maximumfactuur; 
2.     het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur; 
3.     de bedragen van de facultatieve uitgaven (bijdrageregeling); 
4.     een lijst en tarieven van de basisuitrusting; 

5.     de modaliteiten en de periodiciteit van de betalingen  

Artikel 7 
*§ 1  Kosteloos 
Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. 
Het schoolbestuur vraagt geen bijdrage voor onderwijs gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een 
eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. 

De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school.  

Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal 
 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal 
 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, 
katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, 
fotokopieën, software 

 

ICT-materiaal 
 

Computers inclusief internet, tv, radio, 
telefoon,… 

Informatiebronnen 
 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, 

cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, … 

Kinderliteratuur 
 

Prentenboeken, (voor)leesboeken,  
kinderromans, poëzie, strips, … 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 
denkspellen, materiaal voor socio-
emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, 
klok (analoog en digitaal), thermometer, 
weegschaal, … 

Multimediamateriaal 
 

Audiovisuele toestellen, fototoestel, 
casetterecorder, dvd-speler, … 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige 
alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine  

 

*§ 2 Scherpe maximumfactuur 
Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de eindtermen en 
de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen.  
Dit gebeurt steeds na overleg met de schoolraad. 

Het gaat over volgende bijdragen: 

1. de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor   de 
toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 

2. de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 
3. de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 
4. de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-murosactiviteiten en 

zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad 
door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen; 

5. de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 
6. de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 

7. ….. 

Maximumbijdrage per schooljaar: 
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Kleuter: 45 euro 
Leerling lager onderwijs: 85 euro 

Waarvoor de school bijdragen vraagt, is uitgeschreven in de schoolbrochure. 
*§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd 
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 

Deze bijdrage mag maximaal 410 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. 

Zie schoolbrochure voor meer uitleg. 

*§ 4 Bijdrageregeling 
De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling: 

1. leerlingenvervoer;  
2. vervoer en deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport); 

3. buitenschoolse opvang; 
4. middagtoezicht; 
5. maaltijden en dranken; 
6. abonnementen voor tijdschriften; 
7. nieuwjaarsbrieven; 
8. klasfoto’s; 
9. steunacties. 

10. andere diensten of materialen, vermeld in de schoolbrochure….. 

De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten niet in 
haar activiteiten en lessen. 

*§ 5  Basisuitrusting 
De school verwacht dat de leerlingen over bepaalde zaken beschikken. De basisuitrusting valt ten laste van 
de ouders en wordt verduidelijkt in de schoolbrochure. 
*§ 6      Betalingen 
Bij niet betaling worden de openstaande vorderingen periodiek overgemaakt aan de stadsontvanger die de 
invorderingsprocedure verder zet.  
In geval van vragen en problemen omtrent de bijdrageregeling richt men zich tot de directeur. 

Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in samenspraak met 

de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan: 

1. Verdere spreiding van betaling; 
2. Uitstel van betaling; 

 

Hoofdstuk 5 Extra-murosactiviteiten 
Artikel 8  
Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten de 
schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.  
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze deel 
uitmaken van het leerprogramma. 
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten van een 
volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school. 
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen 
voorziet de school een aangepast programma.  

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 

 
Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda’s, rapporten,   evaluatie en schoolloopbaan  
Artikel 9 Huiswerk 
De huiswerken worden genoteerd in het heen- en weerschrift of de schoolagenda. Indien een leerling zijn 
huiswerk vergeet, kan de groepsleraar de nodige maatregelen nemen. 

Artikel 10 Agenda   

In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. Vanaf het eerste leerjaar kunnen de 
leerlingen een schoolagenda krijgen. Hierin worden de taken van de leerlingen en mededelingen voor ouders 
dagelijks genoteerd. De ouders en de groepsleraar ondertekenen minstens wekelijks de schoolagenda. 

Artikel 11 Evaluatie en rapport  
Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport 
wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, ondertekend 
terugbezorgd aan de groepsleraar. 

In de afsprakennota/schoolbrochure wordt verduidelijkt hoe de evaluatie en de rapportering gebeurt. 
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Artikel 12 Schoolloopbaan  
§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de 

eindbeslissing inzake: 

- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de 
adviezen van de klassenraad en van het CLB;  

- een jaar langer in het kleuteronderwijs , na kennisname en toelichting bij de adviezen van 
de klassenraad en het CLB 

- het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij 

het gunstig advies van de klassenraad en advies van het CLB.  

§ 2 Een leerling die een jaar te vroeg  wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht 
van de ouders. 

§ 3 In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven of 
versnellen van de leerling,  

Een school die beslist het leerproces van een leerling te onderbreken door deze leerling het aanbod 
van het afgelopen schooljaar gedurende het daaropvolgende schooljaar nogmaals  te laten volgen, 
neemt deze beslissing na overleg met het CLB. De beslissing wordt  aan de ouders schriftelijk 
gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school deelt mee welke bijzondere aandachtspunten er in 
het daaropvolgende schooljaar voor de leerling zijn. In het leerlingendossier bewaart de school de 
adviezen van de klassenraad en het CLB en/of het bewijsstuk waaruit blijkt dat ouders kennis hebben 
genomen en toelichting hebben gekregen bij het advies van de klassenraad en CLB. 

 

Hoofdstuk 7 Afwezigheden en te laat komen  

Artikel 13 Afwezigheden 
Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk  voor 
een vlotte schoolloopbaan. 
Afwezigheden worden schriftelijk of telefonisch meegedeeld aan de directeur, bij voorkeur voor de start van 
de schooldag. 
*§ 1 Kleuteronderwijs 
Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.  
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het 
lager onderwijs. 
*§ 2 Lager onderwijs 
-1° Afwezigheid wegens ziekte: 

a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier maal 
per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de 
reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
b) een medisch attest: 

- als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben 
ingediend;  

- bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen; 
-2° Afwezigheid van rechtswege: 

Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de directeur of de groepsleraar een 
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, 
de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
Het gaat om volgende gevallen: 

- het bijwonen van een familieraad; 
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder 

hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; 
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming; 
- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 
- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling. 
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide 
halve schooldagen per schooljaar.  

-3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 
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Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de directeur een 
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, 
de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

-4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en 
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen 
tijdens hun verplaatsingen. 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de 
communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de 
directeur en de ouders. 

-5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van 
de directie: 

Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week 
(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een 
dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 

- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 

-6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 minuten per 
week, verplaatsing inbegrepen.  
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende 
elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;  
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur  van de revalidatie blijkt; 
- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het 

medisch attest, niet kan overschrijden. 
Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het CLB, 
in overleg met de klassenraad en de ouders.  

b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling 
van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende 
elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 
- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;  
- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening 

houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3). 
In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de 
ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 
minuten, verplaatsing inbegrepen.  
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 
2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het 
gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, 
verplaatsing inbegrepen.  
-7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting : 
   
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en waarbij 
de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school  niet haalbaar is,is een gewettigde afwezigheid. 

§ 3 Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder  
§ 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook afwezigheden 
gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de „dixit‟ -attesten, geantidateerde attesten en 
attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als problematische afwezigheden beschouwd. 
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze afwezigheid 
alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een 
meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken leerling, in 
samenwerking met de school. 
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Artikel 14  Te laat komen 
§ 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig 

mogelijk naar de klasgroep. Hij krijgt van de leraar een formulier dat door de ouders wordt ingevuld 
en de volgende schooldag aan de leraar wordt afgegeven. 
De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de directie. Ze 
maken hierover afspraken. 

§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school   voor 
het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 

 
Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting 
Artikel 15 Leefregels 
Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. 
Deze regels zijn te vinden in de afsprakennota/schoolbrochure. 

Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 
§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in het 
gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 

§ 2 Deze maatregelen kunnen zijn: 

- een mondelinge opmerking; 
- een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders 

ondertekenen voor gezien; 
- een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 
- … 

Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het onbehoorlijk 
gedrag van de leerling.  
Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur of elk personeelslid van de school met een 
kindgebonden opdracht. 

§ 3 Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 

- een gesprek tussen de directeur en de betrokken leerling. De directeur maakt hiervan 
melding in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift. De ouders ondertekenen voor 
gezien. 

- De groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met de ouders en bespreken het 
gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt 
door de ouders ondertekend voor gezien; 

- preventieve schorsing : 
Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een 
leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de 
leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De 
leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits motivering aan de 
ouders, beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende schooldagen 
te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste 
periode kan worden afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking 
hebben en de school stelt de ouders in kennis van de preventieve schorsing. De school 
voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit 
niet haalbaar is. 

§ 4 Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan 
met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. 
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen 
opnieuw mogelijk wordt. 
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de groepsleraar, de zorgcoördinator en de directeur. Het 
wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het 
begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. 
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur 
onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 

§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 
Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 
§ 1 Het onbehoorlijk  gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken. 

§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 

- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 
- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt; 
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- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 
- de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast; 
- de school materiële schade toebrengt. 

§ 3 Tuchtmaatregelen zijn: 
Tijdelijke uitsluiting 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk 
uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling 
gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na 
een nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 

waarom dit niet haalbaar is. 

Definitieve uitsluiting. 

De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs 
definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de 
gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is 
ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet 
inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving. 
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij 

de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk worden 
behandeld. 

§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het huidige, 
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 

Artikel 18 Tuchtprocedure 
§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.              

§ 2 De directeur volgt daarbij volgende procedure: 

1° het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van d e  
i n t e n t i e  t o t  een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 
2° de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad 
aangetekend aan de ouders  bezorgd, binnen de drie schooldagen.  De school verwijst 
in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het 
advies van de klassenraad, na afspraak. 
De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon. 
Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving plaatsvinden. 

3°  De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 

4° De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie 
schooldagen aangetekend  aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt de 
mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het 
schoolreglement die hier betrekking op hebben. 

Artikel 19 Tuchtdossier 
 Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
 Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 

- de gedragingen  
- de reeds genomen ordemaatregelen; 
- de gedragingen die niet overeenstemmen met het individueel begeleidingsplan; 
- de reacties van de ouders op eerder genomen maatregelen; 
- het gemotiveerd advies van de klassenraad; 
- het tuchtvoorstel en de bewijsvoering ter zake. 

Artikel 20 Beroepsprocedure tegen tijdelijke uitsluiting 
§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot tijdelijke uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure 

instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  

Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend 
worden bij het schoolbestuur. 

 Het beroep:  

- wordt gedateerd en ondertekend  
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- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 
ingeroepen bezwaren.  

- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken  

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van interne leden en wordt in functie van een 

concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en schepenen. 

§ 4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van de tijdelijke uitsluiting 
3° de vernietiging van de tijdelijke uitsluiting.  

Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van 
volgende bepalingen: 

1° de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, 
maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen; 

2° de samenstelling is als volgt:  

- leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school waar de betwiste 
beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering van de directeur 
die de beslissing heeft genomen; 

- … 

De werking van de beroepscommissie 
4°Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een 
beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen: 
1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd; bij staking van stemmen 
is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 
2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 
gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van 
de klassenraad die een advies over de tijdelijke uitsluiting heeft gegeven; 
5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten 
van de individuele personeelsleden van het onderwijs; 
6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is 
met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 
Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de 
beroepscommissie. 

§ 5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de 
drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 6 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden tijdelijke uitsluiting van rechtswege nietig. 
Artikel 21 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure 

instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  

Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend 
worden bij het schoolbestuur. 

 Het beroep: 

- wordt gedateerd en ondertekend  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren.  

- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken  

§ 2 Het beroep wordt behandeld  door een beroepscommissie , opgericht door het schoolbestuur. 
§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van externe leden en een delegatie van interne leden 

en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en 
schepenen. 

§ 4 De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden 

aangeduid   

Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling van de beroepscommissie, met inachtneming van 
volgende bepalingen: 
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1° de samenstelling van de beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen, 
maar kan binnen het te behandelen dossier niet wijzigen; 

2° de samenstelling is als volgt:  

- “interne  leden”, zijnde leden intern aan het schoolbestuur of intern aan de school 
waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, met uitzondering 
van de directeur die de beslissing heeft genomen;  

- externe leden”, zijnde personen die extern zijn aan het schoolbestuur en extern aan 
de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als een extern lid 
is, geacht een intern lid te zijn; 
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, de school- raad 
van de school waar de betwiste beslissing tot definitieve uitsluiting is genomen, geacht een 
extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld in punt a) van toepassing is; 
De werking van de beroepscommissie 
4°Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van een 
beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen: 
1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien verstande dat 
bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de beroepscommissie en het 
aantal stemgerechtigde externe leden van de beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking 
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; 
2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om tot een 
gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een of meer leden van 
de klassenraad die een advies over de definitieve uitsluiting heeft gegeven; 
5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire rechten 
van de individuele personeelsleden van het onderwijs; 
6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is 
met de decretale en reglementaire onderwijsbepalingen en met het schoolreglement. 
Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de 

beroepscommissie. 

§ 5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement  opgenomen  termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting, 
3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

§ 6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd binnen de 
drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig. 

§ 8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 
 
Hoofdstuk 9 Getuigschrift basisonderwijs   
Artikel 22 Het getuigschrift toekennen 

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van 
de klassenraad 
Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of na een 

beroepsprocedure. 

De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier 
blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan 

in voldoende mate heeft bereikt. 

Artikel 23 Het getuigschrift niet toekennen 

Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar 
aangetekend mee aan de ouders. 



Gemeenteraadszitting dinsdag 12 januari 2016 41 

 

Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een 
overleg vragen met de directeur De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te 
komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. 
Dit overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden.  
In dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw 
samenroept. 
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te 
roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op 

de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.  

 Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en 
door het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen . 
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op 
de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. 

Artikel 24 Beroepsprocedure 
§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen 

een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23 . 
 Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen  ingediend worden bij het 

schoolbestuur. 

 Het beroep:  

- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren; 

- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 

Het schoolbestuur stelt de beroepscommissie samen, met inachtneming van volgende 
bepalingen: 

1° de samenstelling kan per te behandelen dossier verschillen, doch kan binnen het 
te behandelen  dossier niet wijzigen; 
2° de samenstelling is als volgt:  

- interne leden”, zijnde leden van de klassenraad die besliste het 
getuigschrift basisonderwijs  niet toe te kennen, waaronder alleszins de 
directeur eventueel aangevuld met een lid van het schoolbestuur 

- externe leden”, zijnde personen  die extern zijn aan dat schoolbestuur 
en extern  aan de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs niet 
uit te reiken. 

In voorkomend geval en voor de toepassing van deze bepalingen: 
a) wordt een persoon die vanuit zijn hoedanigheden zowel een intern lid als 
een extern lid is, geacht een intern lid te zijn; 
b) wordt een lid van de ouderraad of, met uitzondering van het personeel, 
de schoolraad van de school die besliste het getuigschrift basisonderwijs 
niet toe te kennen, geacht een extern lid te zijn, tenzij de bepaling vermeld 
in punt a) van toepassing is; 

3° de voorzitter wordt door het schoolbestuur onder de externe leden 
aangeduid. 
4° Het schoolbestuur bepaalt de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van 
de beroepscommissie, met inachtneming van volgende bepalingen: 

1° elk lid van een beroepscommissie is in beginsel stemgerechtigd, met dien 
verstande dat bij stemming het aantal stemgerechtigde interne leden van de 
beroepscommissie en het aantal stemgerechtigde externe leden van de 
beroepscommissie gelijk moet zijn; bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend; 
2° elk lid van een beroepscommissie is aan discretieplicht  onderworpen; 
3° een beroepscommissie hoort de ouders in kwestie; 
4° een beroepscommissie beslist autonoom over de stappen die worden gezet om 
tot een gefundeerde beslissing te komen, waaronder eventueel het horen van een 
of meer leden van de klassenraad die het getuigschrift basisonderwijs niet 
toegekend heeft; 
5° de werking van een beroepscommissie kan geen afbreuk doen aan de statutaire 
rechten van individuele personeelsleden van het onderwijs; 
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6° een beroepscommissie oordeelt of de genomen beslissing alleszins in 
overeenstemming is met de reglementaire onderwijsbepalingen en met het 
schoolreglement”. 

§ 3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. 
  De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 
§ 4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 

2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 
3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht, 
uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 

 In de mate van het mogelijke wordt de beslissing vroeger dan de eerste schooldag van september 
genomen, zodat de leerling op 1 september het schooljaar kan beginnen. 

§ 6 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn. 

Artikel 25 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft 
recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere 
schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde schooljaren lager 
onderwijs, afgeleverd door de directie.  

Artikel 26 
Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook 
niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 
 
Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis  

Artikel 27 
§ 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 
§ 2 Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan 

vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beide, indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 
1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of 

ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 
2. de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de 

directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en dat het 
toch onderwijs mag volgen;  

3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 
tien kilometer. 

§ 3 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ,synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beide gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek aanvraagformulier. Bij de aanvraag 
voegen de ouders een medisch attest waarop wordt vermeld: 
1. dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval; 
2. de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 
3. dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs aan huis mag volgen. 
Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met de 
verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens 6 maanden 
zal duren. 

§ 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag 
en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid 
van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken het synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beiden . 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie 
van beiden mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 

§ 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld 
van een medisch attest, indienen bij de directeur. 

 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden 
en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 
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§ 6 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis de school hervatten, maar binnen een termijn 
van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan 
huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Wel moet het onderwijs aan huis 
opnieuw worden aangevraagd volgens de procedure beschreven in §3, 2e en 3e punt. 

§ 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 
 
Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  leerlingenraad  
Artikel 28 
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 

1° de ouders; 
2° het personeel; 
3° de lokale gemeenschap 

Artikel 29 
Er wordt een ouderraad opgericht, wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt. Het moet 
gaan over ten minste drie ouders. 
De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen 
en kan één stem uitbrengen. De stemming is geheim. 
Artikel 30 
De school richt een leerlingenraad op als ten minste 10% van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
er om vragen. 
 
Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 

Artikel 31 

Meedelen van leerlingengegevens aan ouders 
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, 
waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de toelichting blijkt dat 
de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch 
publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet in een 
recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het college van burgemeester en 
schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.  
Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan wordt de 
toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
Artikel 32 
Meedelen van leerlingengegevens aan derden 

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of 
reglementaire bepaling. 

Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat: 

1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingenspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt. 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe 
school doorgegeven worden. 

Artikel 33 

Afbeeldingen van personen 

Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane afbeeldingen van 
leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming gevraagd. 
 
Hoofdstuk 13 Algemeen rookverbod 
Artikel 34 
Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. 
Bij overtreding van deze bepaling  

- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit 
schoolreglement; 

- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te 
verlaten. 
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Hoofdstuk 14 Slotbepaling 
Artikel 35 
Meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen in de schoolbrochure/ afsprakennota van de school. 
Deze afspraken maken integraal deel uit van het schoolreglement. 
Je vindt er: 

 Organisatorische afspraken 

 Schoolverandering 

 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden 

 Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 

 CLB  

 Zorg op school 

 Toedienen van medicatie 

 Grensoverschrijdend gedrag - integriteit van de leerling 

 Jaarkalender 
 

27. stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, renovatie kleedruimte: goedkeuren min- en 
meerwerken 

- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat hij dit sowieso zal goedkeuren. De werken zijn trouwens al 
uitgevoerd. Hij vraagt om voortaan meer aandacht te besteden aan de voorbereiding en de planning van de 
werken. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit een heel specifieke omgeving was om te renoveren en 
het overlijden van de architect heeft er ook wel mee te maken. Het zou niet minder gekost hebben, maar 
het zou in het aanvankelijk bedrag opgenomen geweest zijn. 
- Raadslid, de heer M’Hamed Kasmi, zegt dat schepen Coussement er ook goed aan gedaan heeft om alles 
duidelijk uit te leggen in plaats van te verdoezelen. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat N-VA van oordeel is dat het aantal verrekeningen toch onder de 
15% moet blijven en hier zit men daar juist onder. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het eerder de bedoeling is om zeker onder de 10% te 
blijven. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat het ereloon van de architect voor de meerwerken zou mogen 
gehalveerd worden. 
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; 
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 het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2013 waarbij deze de bevoegdheden m.b.t. het 
dagelijks beheer van de gemeente definieert, inzonderheid artikel 2 3e lid, waarbij de bevoegdheid 
overgedragen wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen om wijzigingen aan te brengen, die het 
College van Burgemeester en Schepenen nodig acht, in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 
10% voortvloeien; 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 4 november 2014, waarin het ontwerp voor de renovatie van 
de kleedruimte in het zwembad van het Stedelijk Sportcentrum De Treffer goedgekeurd werd, en de wijze 
van gunnen werd vastgesteld op open offerteaanvraag; 
Gelet op het besluit van het College in zitting van 22 januari 2015, waarin deze opdracht werd toegewezen 
aan de firma Wycor uit Wetteren, voor een totaalbedrag van 1 180 844,46 euro excl. BTW, te vermeerderen 
met 21% BTW (= 247 977,34 euro) te voldoen door medecontractant; 
Overwegende dat er naar aanleiding van de ontmanteling en de afbraakwerken heel wat onbekende factoren 
en gebreken naar boven gekomen zijn, waardoor reeds een rondgang georganiseerd werd met de leden van 
de gemeenteraad, om de verschillende problemen aan te halen; 
Overwegende dat er bij de voltooiing van de kelderverdieping een volledig overzicht van de meer- en 
minwerken voorhanden is, voor een totaalbedrag van 161 417,70 euro excl. BTW, te vermeerderen met 21% 
BTW (= 33 897,72 euro), te voldoen door medecontractant; 
Overwegende dat dit bedrag een overschrijding betekent van het toewijzingsbedrag van 13,67%, waardoor 
deze min- en meerwerken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 5 januari 2016; 
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Gelet op de kredieten die hiervoor voorzien zijn in de begroting 2015, met budgetcode 2210207/VT/0740; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het totaal van de min- en meerwerken voor de renovatie van de kleedruimte in het Stedelijk 

Sportcentrum De Treffer goed te keuren, voor een totaalbedrag van 161 417,70 euro excl. BTW, te 
vermeerderen met 21% BTW (= 33 897,72 euro), te voldoen door medecontractant. 

Art. 2: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2015, met 
budgetcode 2210207/VT/0740. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

28. vragen 

Er werd 1 vraag ingediend op het secretariaat. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

Vraag 1. vraag raadsleden K. Ravelingien en K. Delie: onderzoek naar voorsorteerstrook kruispunten 
Jozef Duthoystraat - Henri Lebbestraat - Expresweg N382 

“Reeds jaren zijn de kruispunten Jozef Duthoystraat/Expresweg N382 en Henri Lebbestraat/Expresweg N382 
de drukste kruispunten van ons Waregems grondgebied. Men staat er op de spitsuren heel lang aan te 
schuiven wanneer we vanuit beide straten linksaf de Expresweg willen oprijden. Ook het doorlopend 
verkeer naar en vanuit het centrum ondervindt er hinder van, omdat sommige auto’s die linksaf willen 
inslaan het doorgaand verkeer ophouden. Zou het eventueel mogelijk zijn om een onderzoek in te stellen, 
samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een mogelijke voorsorteerstrook in te plannen op 
beide kruispunten? Dit prangend probleem zou zeker moeten aangepakt worden om de situatie op beide 
kruispunten te verbeteren. Hopelijk komen we na dit onderzoek tot een positieve oplossing en kan het 
verkeer op beide kruispunten veel vlotter verlopen.” 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er al enkele keren met AWV overleg was over 
de kruispunten met de Expresweg. Voor die 2 kruispunten is het niet mogelijk om voorsorteerstroken te 
markeren, zonder dat er infrastructuurwerken gebeuren. Het Agentschap zal de palen met de driekleurige 
lichten in de Jozef Duthoystraat en de Henri Lebbestraat moeten verplaatsen om voldoende ruimte te 
creëren voor de eventuele aanleg van een voorsorteerstrook voor de voertuigen die linksaf moeten. AWV 
staat hier eventueel voor open, maar er moet een dossier opgemaakt worden voor de provinciale commissie 
verkeersveiligheid, waar dit dan in detail wordt uitgetekend en de mogelijkheden bekeken. Op het kruispunt 
van de Jozef Duthoystraat met de Expresweg is er wel ruimte om een voorsorteerstrook aan te leggen, 
weliswaar op het grondgebied van het Vlaams Gewest. Op het kruispunt van de Henri Lebbestraat met de 
Expresweg is de ruimte op het openbaar domein beperkter, maar men zal dit ook in detail moeten 
onderzoeken. Er zal een nieuwe vergadering met AWV gepland worden en de gemeenteraad zal op de hoogte 
gehouden worden van de resultaten.  
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, verwijst naar het kruispunt van de Desselgemseweg en de N382 en het 
verkeerslicht dat er nu staat als men komt vanuit Desselgem. Als dat verkeerslicht 30 m achteruit wordt 
geplaatst, zal er veel verkeer kunnen doorkomen van de Stijn Streuvelsstraat en zal het probleem al deels 
opgelost zijn.  
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er ook nog lichten nodig zijn voor deze die uit 
de Stijn Streuvelsstraat komen. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat daar lichten staan. Hij verduidelijkt nog zijn idee. 
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- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit probleem meegenomen wordt naar het overleg met 
AWV. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 

29. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 22 december 
2015. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Maria Polfliet, 
Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, 
Delphine Cloet, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Mario Verhellen, Bruno Lahousse, Martine Vandevelde: Raadsleden 
 
 

Einde van de vergadering om: 20.00 uur 

 
Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 
 

Voor eensluidend afschrift 
Waregem, 4 februari 2016 

 
 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 

 


