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 Beknopte omschrijving gemeenteraad 
dinsdag 07 juni 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, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Hilde 
Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen 
Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele 
Coussement, M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt, Inge Vandevelde: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 

 

Verontschuldigd/Afwezig: 

Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 1, H1 
Delphine Cloet: Raadslid afwezig voor 1, H1 
Nele Coussement: Raadslid afwezig voor 1, H1 

 

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 28 juni 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 5 juli 2016 om 19.00u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen 
Delphine Cloet, Nele Coussement: Raadsleden  

H1. Onroerende goederen: machtiging tot aankoop Goed te Beaulieu, Sint-Jansstraat 128 te 8791 

Waregem: aanvaarden van het punt wegens hoogdringendheid door de gemeenteraad bij 2/3 

meerderheid 

De hoeve Het Goed te Beaulieu met aanpalende landerijen wordt openbaar verkocht. 
Ligging: Sint-Jansstraat 128 te 8791 Waregem, zijnde een hoeve met landerijen, kadastraal gekend 4e 
afdeling sectie A nrs 158A, 160, 159, 156, 155 en 154, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 
2 ha 42 a 93 ca. 
Het Goed te Beaulieu heeft niet alleen een historische waarde voor de regio, maar is daarenboven gelegen 
op een toeristisch strategisch punt (nabij de Leie en aan de Beveren-Trakel). 
De hoeve met landerijen sluit daarenboven aan op de eigendommen van de stad. 
Na aankoop van dit onroerend goed zou een uitgebreid recreatief en educatief gebied kunnen verwezenlijkt 
worden. 
De waarde van het onroerend goed werd geschat door de beëdigd schatter Lieven Depypere. 
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Er wordt dan ook voorgesteld om het college van burgemeester en schepenen of zijn aangestelde te 
machtigen om alle stappen te ondernemen in het kader van de aankoop, hetzij via de openbare 
verkoopprocedure (met eventueel recht op hoger bod), hetzij in der minne met de huidige eigenaar, maar 
met het bedrag van het schattingsverslag als maximum. 
Rekening houdend met de vertrouwelijke aard van het bedrag van het schattingsverslag wordt onderhavige 
beslissing ter goedkeuring voorgelegd in geheime zitting. 
Rekening houdend met de openbare verkoop, dient er bij hoogdringendheid een punt te worden toegevoegd 
aan de agenda. 
Aan de gemeenteraad wordt de toestemming gevraagd om dit punt bij hoogdringendheid te behandelen 
in geheime zitting. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt: Jo Neirynck: Schepen 
Delphine Cloet, Nele Coussement: Raadsleden  

2. goedkeuren algemene politieverordening (APV) + bijlagen 

De algemene politieverordening die nu van kracht is dateert van 10 mei 1996 en werd gewijzigd in de 
gemeenteraad van 3 december 2002 en van 12 april 2005. Deze verordening is gedateerd en niet meer 
aangepast aan de maatschappelijke context. In het jaar 2009 voorzag de wetgever de mogelijkheid om 
inbreuken om de lokale politieverordening te sanctioneren met gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 
in plaats van politiestraffen opgelegd door de Politierechter. De gemeentelijke administratieve sancties 
bieden de mogelijkheid aan de gemeenten om overlast op een administratieve manier aan te pakken. 
In 2004 werd een werkgroep opgestart om te komen tot een gezamenlijke algemene politieverordening voor 
het gerechtelijke arrondissement Kortrijk. Dit resulteerde in een ontwerp van politieverordening die 
enerzijds bestaat uit een algemeen deel (toepasbaar in op alle gemeenten van het gerechtelijke 
arrondissement) en anderzijds een bijzonder deel aangepast aan de noden van elke gemeente. Bij het 
ontwerp van de politieverordening werd rekening gehouden met de invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties. Het ontwerp van de politieverordening werd voor advies voorgelegd aan de 
jeugdraad van 23 mei 2016. Communicatie naar de bevolking omtrent de politieverordening en het invoeren 
van GAS wordt opgenomen in De Sprong en op de website van de stad. 
Een aantal huishoudelijke reglementen van de stad worden opgeheven.   
Volgende (nieuwe) huishoudelijke reglementen zijn opgenomen als bijlage in de algemene 
politieverordening: 

 Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 

 Huishoudelijk reglement containerparken 

 Huishoudelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging 

 Huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 
openbaar domein 
Huishoudelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare *kermissen 

 Huishoudelijk reglement kampeerautoterrein 

 Huishoudelijk reglement Park Casier  

 Huishoudelijk reglement De Zavelput 

 Huishoudelijk reglement Karmelbos 

 Huishoudelijk reglement aanleg tegeltuintjes 
De algemene politieverordening zal in voege gaan op 1 oktober 2016. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om volgende reglementen op te heffen: 
- Algemene politieverordening van 10 mei 1996, gewijzigd op 3 december 2002 en 12 april 2005 
- Huishoudelijk reglement containerparken van 3 november 2009 
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- Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 2 december 2014 
- Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 

domein van 7 april 2009 
- Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen van 8 januari 2008 
- Huishoudelijk reglement kampeerautoterrein van 6 mei 2014 
- Reglement aanleg tegeltuintjes van 5 maart 1996 
- Politieverordening m.b.t. de nachtelijke verkoop van alcoholhoudende dranken in de periode mei-

september van 2 maart 2010 
en het voorliggend ontwerp van de algemene politieverordening met de invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties en de bijlagen (huishoudelijke reglementen) goed te keuren. 
De algemene politieverordening en de nieuwe huishoudelijke reglementen staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 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, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

3. GAS: bekrachtigen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 

2016 houdende de goedkeuring 'aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken' 

Door de goedkeuring van de algemene politieverordening Waregem in de gemeenteraadszitting van 7 juni 
2016 wordt het mogelijk om een aantal gemengde inbreuken te bestraffen met administratieve sancties. 
Hiertoe is het wenselijk dat een protocolakkoord afgesloten wordt met de bevoegde Procureur des Konings. 
Het protocolakkoord werd op 19 mei 2016 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en 
overgemaakt ter ondertekening aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-
Vlaanderen. Overeenkomstig artikel 23 §1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties wordt aan de gemeenteraad gevraagd het protocolakkoord te bekrachtigen. 
Het protocolakkoord staat op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 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, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

4. Cipal: algemene vergadering van 17 juni 2016: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat 

vertegenwoordigers 

Gelet op het decreet van 06/07/2001 op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van de 
algemene vergadering van Cipal DV aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De vergadering vindt 
plaats op 17 juni 2016 om 10.30u. en behandelt volgende punten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
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2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31/12/2015 

3. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31/12/2015 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 

van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31/12/2015 
5. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31/12/2015 
6. Kwijting te verleden afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 

mandaat tijdens het boekjaar 2015 
7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding 
8. Kennisname vervanging van lid van de raad van bestuur met raadgevende stem 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10.Rondvraag 
11.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
In de gemeenteraad van 3 juni 2014 werden mevr. Maria Polfliet en dhr. Willy Benoit aangeduid als 
respectievelijk effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van stad Waregem voor 
alle algemene vergaderingen van Cipal DV in de huidige legislatuur. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordigers vast te stellen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

5. stedelijk personeel: goedkeuren wijziging rechtspositieregeling 

1) Er wordt voorgesteld met ingang van 1 oktober 2016 ten voordele van het personeel van de stad en het 
OCMW een verhoging door te voeren van de maaltijdcheque met 75 cent. 
Vanaf 1 oktober 2016 zal één maaltijdcheque bijgevolg 7,00 euro bedragen. 
Dit is een wijziging van artikel 344 van de rechtspositieregeling: "Het vast benoemde personeelslid, het op 
proef benoemde personeelslid en het (gesubsidieerd) contractueel personeelslid heeft recht op 
maaltijdcheques. Vanaf 01/10/2016 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 7,00 euro. De 
werknemersbijdrage bedraagt 1,1 euro." 

 
Er wordt voorgesteld in artikel 1 van de eerder genomen beslissing door de gemeenteraad in zitting van 
4 november 2014 de volgende bepaling op te heven: "en opnieuw een verhoging met 25 cent vanaf 1 
januari 2017". 

 
2) Er wordt voorgesteld met ingang van 1 juli 2016 ten voordele van het personeel van de stad en het OCMW 

een verhoging door te voeren van de fietsvergoeding met 2 cent. 
Vanaf 1 juli 2016 zal de fietsvergoeding bijgevolg 22 cent per kilometer bedragen, d.i. het fiscaal en 
sociaal-rechtelijk vrijgestelde maximumbedrag. 
Dit is een wijziging van artikel 349 van de rechtspositieregeling: "Het personeelslid ontvangt een 
maandelijkse fietsvergoeding van 22 cent per afgelegde kilometer vanaf 1 juli 2016 wanneer hij de 
afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets en deze afstand minstens 500m 
is." 

 
Er wordt bijkomend voorgesteld volgende paragraaf toe te voegen aan artikel 349 van de 
rechtspositieregeling: "Het bedrag van de fietsvergoeding wordt automatisch aangepast aan het fiscaal en 
sociaal-rechtelijk vrijgestelde maximumbedrag zoals vastgesteld bij wijzigingsbesluit 
rechtspositieregeling van de gemeente en het OCMW van de Vlaamse Regering". 



Gemeenteraadszitting dinsdag 07 juni 2016 5 

 

 
Deze voorstellen werden op 18 mei 2016 besproken op het overleg- en onderhandelingscomité. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 
1) de maaltijdcheque met 75 cent te verhogen vanaf 1 oktober 2016 (waarde van één maaltijdcheque 

wordt 7,00 euro) en de bepaling "en opnieuw een verhoging met 25 cent vanaf 1 januari 2017" in 
artikel 1 van de eerder genomen gemeenteraadsbeslissing van 4 november 2014 op te heven. 

2) de fietsvergoeding met 2 cent te verhogen vanaf 1 juli 2016 en de volgende paragraaf toe te voegen 
aan artikel 349: " Het bedrag van de fietsvergoeding wordt automatisch aangepast aan het fiscaal en 
sociaal-rechtelijk vrijgestelde maximumbedrag zoals vastgesteld bij wijzigingsbesluit 
rechtspositieregeling van de gemeente en het OCMW van de Vlaamse Regering". 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

6. goedkeuren volstorten Figga kapitaal 

In de gemeenteraad van 2 juni 2015 werd een intekening op een kapitaalverhoging van Figga door de stad 
goedgekeurd.  Deze kaderde in de kapitaalverhoging van Publi-T waarin Figga intekende. 
Gelet op het rendement van 5,30% werd toen beslist om het kapitaal voor de stad Waregem hiervoor te 
volstorten.  Er werd beslist om de intekening volgens volgende schijven te doen: 

2016 300 000,00 euro 

2017 300 000,00 euro 

2018 316 050,00 euro 

Gelet op de financiële mogelijkheden van de stad, wordt er nu voorgesteld om het bedrag van 916 050 euro 
in 2016 volledig te voldoen gezien het rendement.   
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de resterende kapitaalinbreng van 916 050 euro volledig te 
voldoen in 2016. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

7. goedkeuren opdracht aan Figga om in te tekenen in kapitaalverhoging van Eandis Assets 

Eandis Assets, de gefuseerde distributienetbeheerder, wil een kapitaalverhoging van 100 mio euro 
doorvoeren.  Figga wordt de mogelijkheid aangeboden om een kapitaalsverhoging van de 
distributienetbeheerder Eandis Assets te onderschrijven voor een bedrag van 18 231 100 euro. 
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Figga heeft in z‟n raad van bestuur van 4 maart 2016 principieel beslist om dit te doen.  De Raad van Bestuur 
vraagt nu aan de steden en gemeenten die zijn aangesloten bij de financieringsintercommunale of zij 
wensen dat Figga voor hun rekening aandeelhouder mag worden, telkens voor het hen toegekende bedrag. 
Daarenboven wordt ook de mogelijkheid geboden om een groter dan proportioneel investeringsbedrag goed 
te keuren, wanneer zou blijken dat andere vennoten geen goedkeuring zouden geven aan hun proportioneel 
deel van de investering. 
Het boven proportioneel bedrag voorzien voor de stad Waregem bedraagt 995 603,79 euro.  Dit bedrag zou 
moeten worden toegestaan aan Figga onder de vorm van een toegestane lening voor een periode die door de 
stad zelf wordt bepaald (bv. 5 jaar).  Gedurende deze periode bekomt de stad het dividendinkomsten van 
Eandis Assets, na aftrek van een kleine bijdrage in de beheerskosten en de belastingen.  Het netto-
dividendrendement kan worden geschat op 5,13%. 
Aan de stad wordt gevraagd : 

- Haar akkoord te geven aan de intekening door Figga in het kapitaal van Eandis Assets 
- Opdracht te geven aan Figga om namens het bestuur het proportioneel toegekende deel in Eandis 

Assets te investeren 
- Optioneel, indien niet alle aandelen rechtstreeks worden opgenomen, bijkomend namens de 

gemeente in te tekenen, te financieren door een toegestane lening aan Figga met als rendement het 
dividend van Eandis Assets na aftrek van belastingen en kosten 

Advies financiën : Om het resultaat op kasbasis niet te bezwaren, stellen we voor om hiervoor eventueel een 
stuk van de opgebouwde pensioenreserve te gebruiken.  Deze bestemde gelden bedragen per eind 2015 5,2 
mio euro.  We zouden voorstellen om de toegestane lening te beperken tot 5 jaar.  Gelet op het 
dividendrendement kan dit aanzien worden als een aantrekkelijke belegging.   
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd Figga te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalverhoging van 
Eandis Assets. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

8. verlenen advies rekening 2015 kerkfabrieken Waregem 

Het Centraal Kerk Bestuur (CKB) van Waregem diende de rekeningen 2015 van de hieronder vermelde 
kerkfabrieken samen in bij het stadsbestuur op 25 april 2016. De gemeenteraad dient hierover advies te 
geven. Aan de provinciegouverneur hoort de bevoegdheid deze rekeningen al dan niet goed te keuren. 
 
De rekeningen vertonen volgende eindcijfers: 
 

 Voor exploitatie: 

Naam 
kerkfabriek Ontvangsten Uitgaven Toelage 2015 Totaal 2015 Saldo vorig dj Rekening 2015 

HH Amandus 
& Blasius 32 055,35 € 226 216,69 € 173 975,53 € -20 185,81 € 64 365,24 € 44 179,43 € 

H Familie 15 607,88 € 126 155,41 € 116 194,30 € 5 646,77 € 5 305,10 € 10 951,87 € 

H Margareta 4 803,49 € 78 866,03 € 66 956,99 € -7 105,55 € 21 910,08 € 14 804,53 € 

H Jozef 1 889,65 € 30 921,15 € 25 666,46 € -3 365,04 € 4 458,98 € 1 093,94 € 

St Jan de 
Doper 19 462,10 € 47 308,79 € 4 341,47 € -23 505,22 € 61 006,57 € 37 501,35 € 

St Martinus 9 131,17 € 40 371,07 € 0,00 € -31 239,90 € 58 664,21 € 27 424,31 € 

St Eligius 7 051,44 € 45 808,98 € 28 199,45 € -10 558,09 € 19 196,90 € 8 638,81 € 

TOTAAL 90 001,08 € 595 648,12 € 415 334,20 € -90 312,84 € 234 907,08 € 144 594,24 € 
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Door het stelselmatig wegwerken van de bestaande historische overschotten op de exploitatietoelage van de 
kerkfabrieken toont het jaarresultaat voor 2015 een overwegend negatief saldo. Na verrekening van deze 
overschotten blijft het resultaat van de rekening in exploitatie positief eindigen bij elke kerkfabriek. Deze 
cijfers worden in budget 2017 ingebracht als overschot exploitatietoelage 2015. 
 

 Voor investeringen: 

Naam 
kerkfabriek Ontvangsten Uitgaven Toelage 2015 Totaal 2015 Saldo vorig dj Rekening 2015 

HH Amandus 
& Blasius 3 179,18 € 13 382,46 € 8 261,53 € -1 941,75 € 3 264,00 € 1 322,25 € 

H Familie 0,00 € 3 757,05 € 3 757,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

H Margareta 0,00 € 2 750,00 € 2 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

H Jozef 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,01 € 

St Jan de 
Doper 5 000,00 € 3 702,27 € 1 967,00 € 3 264,73 € 0,00 € 3 264,73 € 

St Martinus 3 420,00 € 5 235,00 € 1 815,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

St Eligius 1 575,62 € 5 575,62 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAAL 13 174,80 € 34 402,40 € 22 550,58 € 1 322,98 € 3 264,01 € 4 586,99 € 

De investeringsreserve die de kerkfabriek HH Amandus & Blasius overboekte in het kader van de 
zelfbedruipendheid van het privaat patrimonium werd in dienstjaar 2015 aangesproken om drie private 
eigendommen verkoopbaar te maken. Het overschot wordt in dienstjaar 2016 door middel van een 
budgetwijziging weggewerkt. 
De kerkfabriek St Jan de Doper heeft een overschot op de financiering van de investeringen in het privaat 
patrimonium door de uitbetaling van een extra isolatiepremie. Het saldo wordt gereserveerd voor de 
financiering van toekomstige investeringen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekeningen 2015 van de kerkfabrieken van Waregem gunstig te 
adviseren mits rekening wordt gehouden met gemaakte opmerkingen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
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, Bart Kindt, Henri Destoop, 
Hilde Dewever, Connie Devos, Bruno Lahousse, Philip Himpe, 
Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, 
Nele Coussement, Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 10 Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 

Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, 
M'Hamed Kasmi, Bernard Loosveldt 

 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

9. goedkeuren kerkenplan 

Op basis van de conceptnota van 2011 “een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” van minister Bourgois 
werden alle kerkbesturen, het centraal kerkbestuur en de stad uitgenodigd om een denkoefening te starten 
over het gebruik van de kerkgebouwen binnen het grondgebied. Dit met bedoeling om te komen tot een visie 
over het toekomstig aanbod van parochiekerken met eventueel een her- of nevenbestemming of sloop als te 
nemen opties. Het kerkenplan is tevens een verplichting om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies 
voor restauraties of onderhoudswerken aan deze (in vele gevallen) historische gebouwen. 
De oefening diende in eerste instantie op het kerkelijke niveau te worden gemaakt. Daar ligt ook de 
beslissingsbevoegdheid. Daarom moesten eerst de kerkelijke organisatie en de pastorale noodwendigheden 
worden bekeken, om daarna het aanbod van de kerken in het licht van deze behoeften te gaan bekijken. 
Door een federaal team werd een analyse gemaakt van de bestaande parochies binnen de stad op basis van 5 
objectieve pijlers. 
Het bisdom verleende op 3 juni 2013 z‟n akkoord om 2 pastorale eenheden te vormen nl. de parochies 
St. Jan-Baptist (Beveren-Leie), St. Martinus (Desselgem) en St. Eligius (Sint-Eloois-Vijve) als één pastorale 
eenheid (Sint Anna) en de parochies H. Familie (Gaverke), St. Amandus (centrum), St. Jozef (De Biest) en 
St. Margareta (Nieuwenhove) als andere pastorale eenheid (Sint Paulus). 
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Tevens werd voorgesteld om in eerste instantie, binnen de huidige meerjarenplanning 2014-2019, de huidige 
parochiekerken, inclusief de annexkerk H. Hubertus (Jagerke) te behouden voor de eredienst met 
occasioneel een multifunctioneel gebruik. Ook hiervan nam het bisdom akte. 
Afspraak is wel dat, voorafgaandelijk aan de opmaak van het volgende meerjarenplan 2020-2025, in 
samenspraak met de stad, een nieuwe studie wordt uitgevoerd die de strategie zal bepalen voor 2020-2025 
inzake de kerkgebouwen en het gebruik ervan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het kerkenplan goed te keuren met behoud van de huidige 
parochiekerken en inclusief de annexkerk als gebouwen voor de eredienst met occasioneel een 
multifunctioneel gebruik tot 2019. 
Documenten langetermijnvisie kerkgebouwen Waregem en bijlagen staan beschikbaar op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 22 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 8 Xavier Wyckhuyse, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Jan Balduck, 
Geert Deroose, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Bernard Loosveldt 

- onthoudingen: 3 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

10. onroerende goederen: verkoop strook grond Blekerijstraat  

Dhr. Vandenberghe Georges en mevr. Vanhulle Annie, wonend Jan Bouckaertstraat 26, wensen het strookje 
grond, gelegen Blekerijstraat palend aan hun eigendom aan te kopen. De strook grond maakt momenteel 
deel uit van het openbaar domein, zonder kadasternummer en met een oppervlakte van 14,92m². De grond 
is eigendom van de stad. De aanvrager neemt alle kosten te zijnen laste.  
In de zitting van het college van 18 februari 2016 werd beslist dat de kandidaat-koper een notaris aanstelt 
voor het verlijden van de akte. In bijlage het ontwerp van de akte opgemaakt door notaris Bénédicte 
Strobbe. De verkoopprijs bedraagt 150€/m², hetzij 2238€, te vermeerderen met alle kosten verbonden aan 
deze verkoop.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verkoop van de strook grond, gelegen nabij de 
Blekerijstraat goed te keuren.  
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

11. onroerende goederen: verkoop strook grond Oblatenstraat  

Het perceel voorgrond, gelegen nabij de woning Oblatenstraat 2, te Waregem met een oppervlakte van 43m² 
werd reeds ingenomen door de eigenaars van de woning. Zij kregen oorspronkelijk de kans om de grond aan 
te kopen, maar zijn hier niet op ingegaan. Hun woning zal nu verkocht worden, en tegelijk zal de stad de 
voorgrond verkopen aan de nieuwe eigenaars, de heer Depuydt Gianni en mevrouw Beckaert Charlotte. In de 
zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari werd beslist de voorgrond te 
verkopen tegen de verkoopprijs van 125€ per m², hetzij 5 375€ te vermeerderen met alle kosten verbonden 
aan de verkoop.  
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verkoop van de voorgrond nabij de Oblatenstraat 2 goed te 
keuren.  
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

12. vaststellen van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 

De stad Waregem wenst een prijsvraag te richten voor het onderhoud van hydranten op grondgebied groot-
Waregem waaraan sociale economiebedrijven (LDE-bedrijven) kunnen deelnemen. 
Recent zijn de regels veranderd (Europa & Vlaanderen) waardoor samenwerken met lokale 
diensteneconomie-ondernemingen als consequentie heeft dat de gemeenteraad een besluit moet nemen dat 
de controle van hydranten een „dienst van algemeen economisch belang‟ is. 
Dit betekent niet dat deze dienst niet door particulieren/bedrijven uitgevoerd mag worden, dit betekent 
enkel dat LDE-bedrijven deze dienst mogen uitvoeren. 
De prijsvraag & toewijzing van de opdracht gebeurt verder volgens de geldende regelgeving 
overheidsopdrachten. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de ‘inventarisatie, controle van signalisatie en werking van 
hydranten’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)  vast te stellen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

13. leveren en plaatsen grachtelementen diverse straten: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze 

van gunnen 

Door de dienst wegen-waterlopen werd een ontwerp opgemaakt voor het aanbrengen grachtelementen in de 
Leenriestraat ,Harelbekestraat, Spitaalstraat (aan Soliver), Caseelstraat à Peracker en Kronkelstraat 
(rechtover nr 202 en 217). 
 Harelbekestraat:200lm enkelvoudige geprefabriceerde betonelementen (doorgroeitegels) 
 Leenriestraat:210lm gracht- of profielelementen 
 Spitaalstraat 195 lm gracht of profielelementen 
 Caseelstraat 30lm gracht of profielelementen 
 Kronkelstraat 40lm gracht of profielelementen 
 100lm grachtelementen diverse locaties 
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 Totaal VH grachtelementen: 775 lm  
raming: € 111.500,00 te verhogen met 21% btw medecontractant (€ 134.915,00 inclusief btw) 
voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000047 TWW IE13overig beleid 

Omgeving 

2280007/OM/0310 plaatsen grachtelementen € 134 915,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

14. nutsleidingen: aanbrengen zebrapadverlichting diverse straten: goedkeuren ontwerp 

De stad Waregem wenst verschillende zebrapaden te verlichten. 
Eandis heeft hiervoor een offerte opgemaakt voor het plaatsen zebrapadverlichting + aanpassen bestaande 
verlichting op verschillende kruispunten. 
Totale raming:€ 33.603,90 exclusief btw. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp zebrapadverlichting diverse straten, opgemaakt door 
Eandis goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

15. verstevigen steigers jachthaven (fase 2): goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Bij hoge waterstand van de Leie en de bijhorende woelige waterbewegingen worden de verbindingen en 
geleidingen van de steigers, die gelegen zijn stroomafwaarts van de stuw (kant Zulte) beschadigd.  
In de gemeenteraad van 2 april 2013 werd het herstel en verstevigen van 8 steigers jachthaven goedgekeurd. 
Er wordt vastgesteld dat deze verstevigingen het gewenste resultaat geven en daarom wordt voorgesteld om 
ook de resterende steigers te verstevigen en te voorzien van een extra geleidingspaal. 
In totaal worden er nu bijkomend 4 steigers hersteld en verstevigd. 
Raming: €15.302,00 te verhogen met 21% btw te voldoen door medecontractant. 
voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000168 TWW IE15overig beleid Vrije 2261007/VT/0522 verstevigen steigers jachthaven Sint- € 0,00 
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Tijd Eloois-Vijve 

Bij te voorzien in budgetwijziging juli € 19.000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren voor de 
opdracht ‘Verstevigen en herstel steigers jachthaven (fase 2)’. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

16. flankerende maatregelen in het kader van het parkeerbeleid: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

Op de gemeenteraad van 7 juli 2015 is het parkeerbeleidsplan 2015 goedgekeurd. Dit parkeerbeleid heeft als 
doel de parkeerdruk in het centrum te doen dalen. Dit kan enkel als een deel van de autobestuurders in de 
toekomst voor de fiets kiest of te voet naar het centrum komt. Daarom zijn er flankerende maatregelen 
voorzien in  het parkeerbeleidsplan. Op het budget 2016 is er 72.000,00 euro vastgelegd voor deze 
maatregelen. 
 

1) Installeren van een Blue-bike hub 
De opdracht omvat het leveren en plaatsen van een Blue-bike hub op parking Stadion B in de 
Zuiderlaan. Deze Blue-bike hub omvat een sleutelautomaat en 12 fietsen. Bezoekers van het 
centrum kunnen hun wagen parkeren op parking Stadion B. Voor 1,00 euro/dag kunnen zij een Blue-
bike huren. 
 

2) Fietsenstalling blue-bikes 
De opdracht omvat het leveren en plaatsen van een fietsoverkapping op parking Stadion B om de 
Blue-bikes onder te stallen. 
 

3) Leveren en plaatsen fietskluizen 
De opdracht omvat het leveren en plaatsen van fietskluizen/fietstrommels voor 20 fietsen op parking 
Stadion B. Werknemers in het centrum kunnen hun eigen fiets stallen in de fietskluizen en dagelijks 
pendelen tussen hun werkplaats en parking Stadion B. 

Het nieuwe parkeerbeleid gaat in op maandag 3 oktober 2016. Het is de bedoeling dat de flankerende 
maatregelen dan operationeel zijn. 
 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000079 TWW IE13overig beleid 

Omgeving 

2221007/OM/0220 flankerende maatregelen parkeerbeleid € 72 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en de wijze van gunnen goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

17. goedkeuren subsidiereglement fietslease 

Op de gemeenteraad van 7 juli 2015 is het parkeerbeleidsplan 2015 goedgekeurd. In het parkeerbeleidsplan 
zijn een aantal flankerende maatregelen opgenomen. Eén van deze maatregelen is de subsidie van een 
fietslease. Dit geeft autobestuurders de mogelijkheid om bij de invoering van het parkeerbeleidsplan voor de 
fiets te kiezen zonder te moeten investeren in de aankoop van een fiets. De fietsleasesubsidie is specifiek 
voor werknemers die niet binnen de zone kortparkeren wonen en die minimum een halftijdse tewerkstelling 
hebben binnen de zone kortparkeren. Werknemers die een parkeerabonnement nemen binnen het centrum, 
kunnen die niet combineren met een fietsleasvergoeding. De fietsleasevergoeding van 10,00 euro per maand 
wordt uitbetaald na het bewijzen van de gemaakte kosten voor deze fietslease. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het subsidiereglement fietslease goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

18. goedkeuren reglement gratis parkeren in afgesloten fietsenbergingen 

Op de gemeenteraad van 7 juli 2015 is het parkeerbeleidsplan 2015 goedgekeurd. In het parkeerbeleidsplan 
zijn een aantal flankerende maatregelen opgenomen. Eén van deze maatregelen is het aanbieden van 
afgesloten fietsparkeerplaatsen op de parking Stadion B in de Zuiderlaan. Deze fietsparkeerplaatsen zijn 
specifiek bedoeld voor werknemers die in het centrum werken en buiten de postcode 8790 wonen. 
Werknemers die een parkeerabonnement nemen binnen het centrum, kunnen dit niet combineren met een 
fietsparkeerplaats. De fietsparkeerplaatsen worden gratis aangeboden aan de gebruikers en dienen enkel 
voor het stallen van fietsen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement gratis parkeren in afgesloten fietsenbergingen 
goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   
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19. vaststellen aanvullend verkeersreglement: aanpassen zones kortparkeren in het centrum 

Op de gemeenteraad van 10 juli 2015 is het parkeerbeleidsplan 2015 goedgekeurd. Maandag 3 oktober 2016 
is vooropgesteld als startdatum voor het nieuwe parkeerbeleid. De plaatsing van verkeersborden is 
noodzakelijk voor de invoering van de verkeersmaatregelen uit het parkeerbeleidsplan. 
De zone betalend parkeren wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden E9a met zonale geldigheid en opschrift “betalend”. 
De “shop&go”-zones worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden E9a met opschrift “30 min” en opschrift “ maandag t.e.m. zaterdag van 09u tot 18u” 
De zone kortparkeren met de parkeerschijf wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de 
plaatsing van de verkeersborden E9a met het symbool van de parkeerschijf en opschrift “uitgezonderd 
bewoners” 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter vast te stellen: aanpassen zones kortparkeren in het centrum . 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 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, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt, 
Inge Vandevelde 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

20. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: aanleg van een 

rotonde in de Nieuwenhovestraat 

De bewoners van de Nieuwenhovestraat hebben een aantal klachten geformuleerd. Het verkeer rijdt te snel. 
Bestuurders respecteren de “voorrang van rechts” niet op het kruispunt van de Nieuwenhovestraat met de 
Jules Haerinckstraat. Bestuurders rijden te snel de Jules Haerinckstraat in en uit. De verkeersdienst heeft 
een voorstel opgemaakt om op het kruispunt van de Nieuwenhovestraat met de Jules Haerinckstraat een 
rotonde aan te leggen. Dit voorstel is besproken op de verkeerscel van 19 januari 2016 en goedgekeurd op 
het schepencollege van 28 januari 2016. Vervolgens is het plan besproken op de verkeerscommissie van 8 
maart 2016. 
Deze maatregelen wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van prefab rotonde-
elementen met verkeersborden D5 en het plaatsen van verkeersborden B1 op alle zijtakken van deze rotonde 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter vast te stellen: aanleg van een rotonde in de Nieuwenhovestraat 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   
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21. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren 

snelheidsremmende maatregelen in de Staakmolenstraat 

De Staakmolenstraat ligt tussen de Gentseweg en de Schoendalestraat. Heel wat bestuurders gebruiken de 
Staakmolenstraat als verbinding tussen de kern van Sint-Eloois-Vijve en de Gentseweg/Expresweg. Dit doen 
zij om de driekleurige lichten op de Gentseweg te vermijden. Deze bestuurders rijden aan te hoge snelheid 
door de Staakmolenstraat. De bewoners vragen snelheidsremmende maatregelen. Op de verkeerscel van 19 
januari 2016 is er voorgesteld om een plan op te maken met asverschuivingen als snelheidsremmende 
maatregel. Het schepencollege heeft dit plan goedgekeurd op 28 januari 2016.  De bewoners van de 
Staakmolenstraat hebben 1 maand de tijd gekregen om de plannen te komen inkijken en hun opmerkingen of 
suggesties door te geven. Het definitieve ontwerpplan is besproken op de verkeerscommissie van 8 maart 
2016. 
De maatregelen worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het plaatsen en signaleren van de 
geprefabriceerde asverschuivingen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullende verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren snelheidsremmende maatregelen in de Staakmolenstraat. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

22. goedkeuren planologisch attest - MGC Subcontracting BVBA - 2015/1 

Op 24 september 2015 heeft MGC Subcontracting B.V.B.A., Leemputstraat 108 te 8792 Waregem een 
aanvraag tot planologisch attest ingediend. Conform art. 4.4.25. §2. is de Gemeenteraad bevoegd om over 
de aanvraag te beslissen. 
 
Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, 
aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft spreekt 
zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het 
attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet. 
 
Voorliggend planologisch attest voorziet op korte termijn in een nieuwe loods van 1.644 m² met hoogte 10 m 
met inbegrip van het behoud van de conciërgewoning, een bijkomende brandweg, een personeelsparking 
vooraan de site en een groene afbakening van het bedrijf. De uitbreidingsbehoefte voor lange termijn is niet 
voorzien. 
 
In toepassing van art. 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de 
nadere regels inzake het planologisch attest, is de aanvraag openbaar gemaakt. Het openbaar onderzoek liep 
van 23 november 2015 tot en met 23 december 2015. Er zijn geen bezwaren of opmerkingen ingediend. 
 
Op 4 november 2015 is het advies gevraagd aan het Agentschap Ondernemen. Er is geen advies binnen de 
gestelde termijn verleend. 
Op 4 november 2015 is het advies gevraagd aan de Provincie West-Vlaanderen. Op 18 december 2015 is het 
advies opgesteld op 17 december 2015 ontvangen. Het advies met referentie WBE/15/1425-15/15/4991 
besluit als volgt: 

- Gunstig advies wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie. 

- Ongunstig advies wat betreft de uitbreidingsvraag op korte termijn; 
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Het ontbreken van een lange termijnvisie, terwijl aangegeven wordt dat de huidige aanvraag enkel een 
antwoord kan geven op korte en middellange termijn. Hierdoor kan de toekomstige impact van het bedrijf 
op z‟n omgeving niet correct ingeschat worden. 

- Ongunstig advies wat betreft de uitbreidingsvraag op lange termijn. 
Ongunstig omwille van het ontbreken van een lange termijnvisie, terwijl aangegeven wordt dat de huidige 
aanvraag enkel een antwoord kan geven op korte en middellange termijn. Hierdoor kan de toekomstige 
impact van het bedrijf op z‟n omgeving niet correct ingeschat worden. 
Op 4 november 2015  is het advies gevraagd aan het departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling. Op 24 december 2015 is het advies opgesteld op 18 december 2015 ontvangen. Het 
advies met referentie 2015_046882 besluit als volgt: 
Op korte termijn wenst het bedrijf een nieuwe loods (ca. 15.000 m²) op te richten, aansluitend bij het 
bestaande bedrijfsgebouw. Er worden geen ontwikkelingen voorzien op lange termijn. Het departement 
Landbouw en Visserij raadt de aanvrager aan zich toch ook te beraden over de lange termijnbehoefte. Het 
valt niet uit te sluiten dat op langere termijn een verdere uitbreiding van het bedrijf gewenst zal zijn. Een 
eventuele inname van naastliggende percelen zou de landbouwstructuren schaden en is absoluut 
onaanvaardbaar.  
Het departement Landbouw en Visserij vindt het helemaal niet wenselijk dat bedrijven zich zonevreemd in 
agrarisch gebied gaan vestigen en er kort nadien wensen uit te breiden via een planologisch attest. Het 
betreft hier géén historisch gegroeid zonevreemd bedrijf, in tegenstelling tot wat op p. 61 in de 
voorliggende aanvraag tot planologisch attest wordt beweerd. Het bedrijf vestigde zich recentelijk (2009) 
op deze locatie, waardoor de bouwheer in kwestie voldoende op de hoogte was van de beperkingen op de 
betreffende zonevreemde site. Men kan zich dan ook de vraag stellen of in dergelijke gevallen beroep kan 
worden gedaan op een planologisch attest.  
Aangezien de betreffende site reeds zeer lang niet meer in landbouwgebruik is en de impact op de 
landbouwstructuren minimaal blijft, en op de strikte voorwaarde dat op termijn geen bijkomende ruimte 
op naburige (landbouw)percelen zal worden ingenomen voor uitbreidingen, verleent het departement 
Landbouw en Visserij een gunstig advies. 
Op 4 november 2015  is het advies gevraagd aan het departement Ruimte Vlaanderen. Er is geen advies 
binnen de gestelde termijn verleend. 
 
Op 22 februari 2016 is het advies gevraagd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 
Op 9 maart 2016 bracht de Gecoro volgend advies uit: 
Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de plaats waar het gevestigd is 
H Het behoud van het bedrijf op de huidige site wordt gunstig geadviseerd gezien de hoofdzakelijk vergunde 
toestand. De huidige bedrijfssituatie geeft geen aanleiding tot enige hinder naar de omgeving. 
Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn 
De ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn worden voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
o De landschappelijke inkleding met groenbuffers dient te worden voorzien vooraleer de 

stedenbouwkundige aanvraag tot het realiseren van de nieuwe loods wordt ingediend. 
Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn 
Gezien er geen vragen zijn naar lange termijn en ook geen visie is vooropgesteld voor de lange termijn, is 
de ontwikkeling op lange termijn zonder voorwerp  
Standpunt met betrekking tot de opmaak of wijziging van de plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
In functie van de voorziene ontwikkelingen is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan vereist dat de 
bestemming van het gebied, op heden agrarisch gebied, wijzigt. 
 
Op basis van het advies van de Gecoro kan een voorwaardelijk gunstig planologisch attest worden verleend. 
Voorwaarden: 
o De landschappelijke inkleding met groenbuffers dient worden voorzien vooraleer de stedenbouwkundige 

aanvraag tot het realiseren van de nieuwe loods wordt ingediend.. 
o De aanvraag dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. 

o De contour van het bedrijf, ook op lange termijn, is te bestendigen tot deze van het plan voor de korte 
termijn behoefte. Een verdere aansnijding van de open ruimte is niet wenselijk. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorwaardelijk gunstig planologisch attest voor MGC 
Subcontracting B.V.B.A. goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 30 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 
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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, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, Bernard Loosveldt 

- tegen: 1 Inge Vandevelde 
- onthoudingen: 2 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi 
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

23. goedkeuren planologisch attest - MATTHYS NV - 2015/2 

Op 14 oktober 2015 heeft MATTHYS nv, Leemputstraat 75 te 8792 Waregem een aanvraag tot planologisch 
attest ingediend. Conform art. 4.4.25. §2. is de Gemeenteraad bevoegd om over de aanvraag te beslissen. 
 
Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, 
aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft spreekt 
zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het 
attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet. 
 
Voorliggend planologisch attest voorziet volgende aanpassingen aan de bedrijfssite. Op korte termijn gaat de 
aanvraag uit van: 

- een bijkomend atelier voor productie van machines (1.875 m²); 

- extra burelen; 
- de aanleg van bijkomende parking (50 pp) voor in totaal 81 pp; 

- het optrekken van een bestaand atelier (noordelijk deel) van 6,75 m naar 10 m hoogte. 
De uitbreidingen op korte termijn zijn gericht op het efficiënt bijsturen van de interne organisatie om de 
dringendste capaciteitsproblemen aan te pakken.  
Om de noden naar de toekomst voldoende te kunnen indekken, wenst het bedrijf op lange termijn een extra 
atelier van ca. 4.550 m² met hoogte 10 m te realiseren aan de oostzijde. In functie hiervan wordt tevens een 
bijkomende parking aan de Leemputstraat voorzien van ca. 20 pp. 
 
In toepassing van art. 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de 
nadere regels inzake het planologisch attest, is de aanvraag openbaar gemaakt. Het openbaar onderzoek liep 
van 23 november 2015 tot en met 23 december 2015. Er zijn 12 bezwaren en/of opmerkingen ingediend. 
 
Op 4 november 2015 is het advies gevraagd aan het Agentschap Ondernemen. Er is geen advies binnen de 
gestelde termijn verleend. 
Op 4 november 2015 is het advies gevraagd aan het Departement LNE. Op 20 november 2015 is het advies 
opgesteld op 5 november 2015 ontvangen waarin is gesteld dat het departement LNE geen verdere 
opmerkingen heeft. 
Op 4 november 2015 is het advies gevraagd aan de Provincie West-Vlaanderen. Op 9 december 2015 is het 
advies opgesteld op 3 december 2015 ontvangen. Het advies met referentie GLB/15/1335-15/15/4990 besluit 
als volgt: 

- Gunstig advies wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie. 
- Voorwaardelijk gunstig advies wat betreft de uitbreidingsvraag op korte termijn: 

Gabarietregel dient te worden toegepast inzake de toe te laten maximale bouwhoogte.. 

- Deels gunstig, deels ongunstig advies wat betreft de uitbreidingsvraag op lange termijn. 
De uitbreiding buiten de contour van het geldende BPA richting open ruimte is in strijd met de bepalingen 
uit het GRS Waregem, gelet op de sterke aansnijding van de open ruimte. Met de voorgestelde uitbreiding 
van de parking op lange termijn kan akkoord gegaan worden. 
Op 4 november 2015  is het advies gevraagd aan het departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling. Op 21 december 2015 is het advies opgesteld op 17 december 2015 ontvangen. Het 
advies met referentie 2015_046883 besluit als volgt: 
Gelet op de inname van het herbevestigd agrarisch gebied, vraagt het departement Landbouw en Visserij 
om de inname van het HAG te compenseren door enerzijds zonevreemde landbouw zone-eigen te maken of 
door woonuitbreidingsgebied/recreatiegebied dat aansluit op agrarische structuren om te zetten naar 
agrarisch gebied. (Het kan in geen geval dat er geïsoleerde percelen een agrarische bestemming zullen 
krijgen, die nooit in agrarisch gebruik zullen komen). De flankerende maatregel die voorgesteld wordt om 
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de betrokken landbouwer te compenseren, kan door het departement Landbouw en Visserij aanvaard 
worden.  
Voor het departement Landbouw en Visserij blijft de uitbreiding op lange termijn een aansnijding van het 
agrarisch gebied, wat niet geminimaliseerd kan worden in de ontwerptekst. Het departement Landbouw en 
Visserij kan zich wel vinden in het feit dat de voorgestelde uitbreiding op lange termijn de enige locatie is 
om in aansluiting met het bedrijf te blijven rekening houdend met de naastliggende waterloop. 
Op 4 november 2015  is het advies gevraagd aan het departement Ruimte Vlaanderen. Er is geen advies 
binnen de gestelde termijn verleend. 
Op 4 november 2015  is het advies gevraagd aan de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. Op 
28 december 2015 is het advies opgesteld op 22 december 2015 ontvangen. Het advies met referentie 
1056/2015/030/WAT01/282 besluit als volgt: 
Voorwaardelijk gunstig: 
- Voor uitbreidingen van verharde oppervlaktes (horizontale dakoppervlakte en/of grondoppervlakken) van 
minstens 1.000 m² moet een open buffervolume van minstens 330 m³/ha verharde oppervlakte worden 
voorzien en een vertraagde afvoer van 10l/sec/ha naar het oppervlaktewaternet. Ondergrondse 
infiltratiesystemen zoals nu vooropgesteld zijn ontoereikend. 
- Art. 17 van de wet op de „Onbevaarbare Waterlopen‟ en art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement 
van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het “Integraal waterbeleid” 
leggen de bepalingen rond de 5m-erfdienstbaarheidszone langs de waterloop en de rechten en plichten van 
de aangelanden naast de waterloop vast. 
De bestaande 5m-erfdienstbaarheidszone langs de (overwelfde) Hooibeek, WL.8.7., waterloop van 2e 
categorie, blijft behouden en moet vrij blijven van alle beplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen. Ook 
het stapelen van goederen is in deze zone niet toegelaten. Landschappelijke inkleding van het 
bedrijf/uitbreiding van het bedrijf dient buiten de 5m-erfdienstbaarheidszone te gebeuren.  Daarnaast is 
het aanvullen van de bestaande groenbuffer ter hoogte van de Vlinderbeek binnen de 5m-
erfdienstbaarheidszone ontoelaatbaar. De vooropgestelde uitbreiding fase 2 bovenop de (overwelfde 
waterloop) kan dus niet. 
 
Op 22 februari 2016 is het advies gevraagd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 
Op 9 maart 2016 bracht de Gecoro volgend advies uit: 
Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de plaats waar het gevestigd is 
Het behoud van het bedrijf op de huidige site wordt gunstig geadviseerd gezien de hoofdzakelijk vergunde 
toestand. De huidige bedrijfssituatie geeft geen aanleiding tot enige hinder naar de omgeving. 
Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn 
De ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn worden voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

o De inplanting van de gebouwen dient te voldoen aan de gabarietregel, zijnde dat de hoogte 
van de gebouwen is beperkt tot de afstand tot de eigendomsgrenzen, met een max. van 10 
m hoogte. 

o De aanvraag dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 
2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater alsook aan de voorwaarden van de dienst Waterlopen 
van de Provincie West-Vlaanderen. 

Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn 
De ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn worden voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

o De uitbreiding op lange termijn dient verder te worden onderzocht in het kader van het op 
te maken RUP. Het overbouwen van de overwelfde waterloop, Hooibeek, kan niet. De 
inplanting is enkel mogelijk mits het verleggen van de waterloop op kosten van de 
aanvrager en met goedkeuring van de waterloopbeheerder. De uitbreiding op lange termijn 
dient landschappelijk te worden geïntegreerd. 

o De voorwaarden van het departement Landbouw en Visserij dienen te worden nageleefd. 
Standpunt met betrekking tot de opmaak of wijziging van de plannen van aanleg of ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 
In functie van de gewenste ontwikkelingen is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan vereist. 
 
Op basis van het advies van de Gecoro kan een voorwaardelijk gunstig planologisch attest worden verleend. 
Met een aangetekend schrijven dd. 14 maart 2016 heeft de aanvrager benadrukt dat de voorziene 
uitbreidingswens op lange termijn het enige valabele alternatief vormt. De aanvrager is bereid van in te 
staan voor het vereiste verleggen van de Hooiebeek. De aanvrager beseft dat hierdoor het 
uitbreidingspotentieel maximaal ingevuld wordt en onderschrijft eveneens dat er geen verdere uitbreidingen 
meer gewenst zijn of nagestreefd worden. 
Naar aanleiding van het advies van de Gecoro is op 30 maart 2013 aan de dienst Waterlopen van de provincie 
West-Vlaanderen een standpunt gevraagd met betrekking tot de mogelijkheid tot het verleggen van de 
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Hooibeek. Dit voorwaardelijk gunstig advies, ontvangen op 3 mei 2016 met referentie 
1056/2015/030/WAT01/282 wordt bijgetreden. 
Voorwaarden: 
o De inplanting van de gebouwen dient te voldoen aan de gabarietregel, zijnde dat de hoogte van de 

gebouwen is beperkt tot de afstand tot de eigendomsgrenzen, met een max. van 10 m hoogte. 
o De aanvraag dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 

inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater alsook aan de voorwaarden van de dienst Waterlopen van de Provincie West-
Vlaanderen. 

o De uitbreiding op lange termijn dient verder te worden onderzocht in het kader van het op te maken 
RUP. Het overbouwen van de overwelfde waterloop, Hooibeek, kan niet. De inplanting is enkel mogelijk 
mits het verleggen van de waterloop op kosten van de aanvrager en met goedkeuring van de 
waterloopbeheerder. De uitbreiding op lange termijn dient landschappelijk te worden geïntegreerd. 

o De voorwaarden van het departement Landbouw en Visserij dienen te worden nageleefd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorwaardelijk gunstig planologisch attest voor MATTHYS 
nv goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 1 Inge Vandevelde 
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

24. goedkeuren contract Cyclocross Masters Waregem 2017-2019 

Stad Waregem krijgt terug het aanbod om gaststad te zijn voor de internationale afsluiter van het 
veldritseizoen, de Cyclocross Masters. Ditmaal voor de jaren 2017, 2018 en 2019.  
Gezien de positieve uitstraling van het evenement wordt voorgesteld hier op in te gaan. 
De bedoeling is nog steeds om er een city center cyclocross van te maken met het parcours in de stad. De 
toegang tot dit evenement is gratis voor de toeschouwers. 
Voor de organisatie van dit evenement vraagt de organisatie een jaarlijkse bijdrage van de stad van  15 000 
euro.  De stad kan aankloppen bij andere overheden om bij te dragen in deze subsidie.  Deze bijdragen zijn 
dan voor rekening van de stad.  De stad kan ook sponsors introduceren, waarvan de inkomsten aan 50% in 
mindering worden gebracht van de maximale stedelijke subsidie.  In bijlage het protocol die de wederzijdse 
rechten en plichten tussen de stad en de VZW Fietspromo/NV Golazo regelt.   De nodige kredieten voor deze 
toelage zullen worden voorzien op het budget van 2017, 2018 en 2019 op budgetsleutel 6497000/VT/0719. 
De financieel beheerder heeft een gunstig advies verleend. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een jaarlijkse toelage van 15 000 euro voor de jaren 2017, 
2018 en 2019 toe te kennen aan de VZW Fietspromo en het bijhorend protocol goed te keuren. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt:   

25. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 13 juni 2016: goedkeuren agenda 

Gelet op de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 wordt 
de agenda van de algemene vergadering van de vzw aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op 13 juni 2016 om 19.30u. in de Briek Schottezaal van het stadhuis. 
De agenda is als volgt: 
1. goedkeuren verslag vorige vergadering 
2. rekening 2015: toelichting door revisor 
3. goedkeuren rekening 2015 en verlenen kwijting aan bestuurders 
4. goedkeuren werkingsverslag 2015 vzw Sportbeheer 

(verantwoording m.b.t. de beleidsprioriteiten sport conform BBC) 
Schepen Chantal Coussement vertegenwoordigt de stad op de algemene vergadering en handelt 
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

26. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 20 juni 2016: goedkeuren 

agenda 

Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 04/06/2013 
wordt de agenda van de algemene vergadering van de vzw aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 
De vergadering vindt plaats op 20 juni 2016 om 19.30u. in de gele zaal van het cultuurcentrum. 
De agenda is als volgt: 
1. Verslag vorige vergadering (zie bijlage) 
2. Rondvraag mededelingen 
3. Rekeningen 2015: toelichting door revisor 
4. Goedkeuren rekeningen 2015 en verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 
5. Goedkeuren werkingsverslag 2015 (verantwoording m.b.t. beleidsprioriteiten cultuurcentrum conform 

BBC) 
6. Mededelingen. 
Schepen Pietro Iacopucci vertegenwoordigt de stad op de algemene vergadering en handelt overeenkomstig 
de instructies van de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

27. goedkeuren opdracht uitbreiden beveiligingssysteem en RFID-apparatuur nieuwe bibliotheek: 

vaststellen wijze van gunnen 

Situering 
Bij de verhuizing naar de nieuwe bibliotheek wordt alle apparatuur voor de zelfbediening meegenomen, 
opnieuw gebruikt en ingebouwd. Het gaat hier enerzijds over het volledige baliesysteem 
(zelfbedieningsbalies, personeelsstations, antennesysteem en elektronische openers voor dvd‟s en cd‟s) en 
anderzijds over het inlever- en sorteersysteem. De apparatuur voor de zelfbediening wordt door onze ICT-
dienst verhuisd. Het inlever- en sorteersysteem wordt door de leverancier gedemonteerd op de oude locatie 
en opnieuw geïnstalleerd op de nieuwe locatie. 
Bij het in gebruik nemen van het geautomatiseerde zelfbedieningssysteem in het jaar 2010 werd overwogen 
intelligente kasten aan te kopen om het inleverproces voor de bezoekers gemakkelijker te laten verlopen. 
Door plaatsgebrek in de oude bibliotheek werd dit uitgesteld. In de nieuwe bibliotheek kunnen dergelijke 
intelligente kasten wel geplaatst worden. Het gaat om een systeem met drie intelligente kasten waarbij de 
gebruiker de teruggebrachte materialen inlevert door ze op de plank van een intelligente kast te plaatsen. 
De ingeleverde materialen worden op die manier onmiddellijk beschikbaar voor een volgende lener zonder 
tussenkomst van het personeel. Voor materialen die niet via het gewone kanaal ingeleverd kunnen worden 
(bv. gereserveerde materialen of avm-materialen) wordt de gebruiker doorverwezen naar het inleversysteem 
in het bibliotheekgebouw. 
Raming 

Omschrijving Bedrag inclusief btw 

Leveren en installeren van een inleversysteem met 3 intelligente kasten, een 
sorteersysteem en een opvangbak met verende bodem 

€ 40 500,00 

Leveren en installeren van 2 beveiligingspoorten en een bezoekersteller met 
licentie 

€ 11 000,00 

Demonteren van het huidige inlever- en sorteersysteem op de oude locatie en 
opnieuw installeren van het systeem op de nieuwe locatie 

€ 2 500,00 

Totaal € 54 000,00 

Wijze van gunnen 
Als wijze van gunnen wordt gebruikgemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (artikel 26, § 1, 1° f van de wet van 15 juni 2006, totaalbedrag lager dan 85 000,00 euro 
exclusief btw of 102 850 euro inclusief btw). Omwille van de technische specificiteit van deze opdracht, kan 
hij slechts aan één leverancier gegund worden, namelijk de firma die het RFID-systeem geleverd en 
geïnstalleerd heeft. Dit is de firma Autocheck Systems bv, Trasmolenlaan 1, NL-3447 GZ Woerden 
(Nederland). 
Budget 
Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht is ingeschreven in het investeringsbudget op de 
budgetsleutel 2016/2420000/VT/0703 onder het ramingnummer 2016141178. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor het uitbreiden van het beveiligingssysteem en 
de RFID-apparatuur in de nieuwe bibliotheek goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt:   

28. goedkeuren opdracht uitbreiden telefooncentrale stadhuis voor bibliotheek: vaststellen wijze 

van gunnen 

Situering 
Voor het nieuwe bibliotheekgebouw wordt er best geen afzonderlijke telefooncentrale aangekocht. De 
bibliotheek kan aangesloten worden op de huidige telefooncentrale van het stadhuis, mits die 
telefooncentrale uitgebreid wordt. 
Raming 
De kostprijs voor het leveren en installeren van hard- en software (inclusief licenties) voor deze uitbreiding 
wordt geraamd op 17 000,00 euro inclusief btw. Hierin is de levering van 23 vaste en 3 mobiele 
telefoontoestellen inbegrepen. 
Wijze van gunnen 
Als wijze van gunnen wordt gebruikgemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (artikel 26, § 1, 1° f van de wet van 15 juni 2006, totaalbedrag lager dan 85 000,00 euro 
exclusief btw of 102 850 euro inclusief btw). Omwille van de technische specificiteit van deze opdracht, kan 
hij slechts aan één leverancier gegund worden, namelijk de firma die de telefooncentrale geleverd en 
geïnstalleerd heeft. Dit is de firma Dimension Data Belgium nv, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, BE 0425 907 
303. 
Budget 
Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht is ingeschreven in het investeringsbudget op de 
budgetsleutel 2016/2420000/VT/0703 onder het ramingnummer 2016141178. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor het uitbreiden van de telefooncentrale van het 
stadhuis voor de bibliotheek goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

29. goedkeuren investeringstoelage Huroki 2016 

vzw Huroki verleent hulp aan verlaten kinderen in Roemenië (Oradea). De vzw heeft al diverse langdurige 
projecten gerealiseerd, waaronder een aantal met de hulp van een jaarlijkse investeringstoelage van stad 
Waregem onder de vorm van een jaarlijkse toelage waaronder 2 projecten die nog steeds een goede werking 
kennen: Tip Familial Bratca, dagcentrum voor opvang licht mentaal en fysisch gehandicapte kinderen van 
Sufflet Bihorean. 
Vzw Huroki wil de investeringen in Oradea afbouwen en het jaar 2016 gebruiken om de goed werkende 
projecten nog een laatste ondersteuning te geven die hun duurzame werking in de toekomst moet ten goede 
komen. 
Er werd een aanvraag ingediend voor een investeringstoelage van 7.000 euro. Een deel hiervan zal gebruikt 
worden voor het renoveren van de badkamer en slaapkamers van Tip Familial Bratca. Dit gezinsvervangend 
tehuis was een pilootproject (1995) in de provincie Bihor. Momenteel wonen er 15 verlaten kinderen. Dit zijn 
allemaal jongens en meisjes tussen de 8 en 16 jaar. 
Een ander deel zal gebruikt worden voor het aanpassen van de infrastructuur van Sufflet Bihorean. Dit 
dagcentrum voor opvang van licht mentaal & fysisch gestoorde kinderen kreeg een nieuwe bestemming in 
2015 nl naar een centrum voor permanente opvang van verlaten kinderen en kinderen uit moeilijke 
gezinnen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 7.000euro investeringstoelage goed te keuren voor vzw Huroki 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

30. vragen 

Er werden 10 vragen ingediend op het secretariaat. 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 1. vraag raadslid Inge Vandevelde: energiebesparende maatregelen in de vijf stedelijke 

basisscholen 

In de plannen in het kader van het Burgemeesterconvenant lezen we over energiebesparende maatregelen in 
de vijf stedelijke basisscholen. De audit wordt uitgevoerd door een interne energiedeskundige. Wij stellen 
voor om dit in samenwerking te doen met de Energiesnoeiers. Met de provincie stelde deze organisatie een 
mooi aanbod samen, specifiek gericht naar scholen. Er wordt een lessenpakket voorgesteld (optioneel), een 
energiescan met opvolging én een subsidie van maximum 600€. 
We vragen om contact op te nemen met de desbetreffende provinciale dienst en hun pakket aan te bieden 
aan alle (en dus niet alleen de stedelijke) Waregemse onderwijsinstellingen. Hierin stellen we voor om de 
kost van 200€ voor de energiescan te betalen met de stad. 
Op deze manier worden de acties in het kader van het Burgemeesterconvenant versterkt en komt dit alle 
Waregemse leerlingen ten goede. 
We vragen of de stad met dit voorstel  akkoord kan gaan en of zij de voorgestelde stappen wil ondernemen. 
Ondersteunende info 
Provincie 
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/MOS/Paginas/default.aspx 
Energiesnoeiers 
http://www.vzweffect.be/files/document/bestand/foldergrotegebouwen.pdf 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 2. vraag raadslid Xander Pruvoost: parking Olm 

Drie maanden. Dat is de termijn die de aannemer krijgt voor de totale heraanleg van de parking Olm. Want 
de heraanleg moet voltooid zijn op 26 augustus in functie van Waregem Koerse. 
Het is een goeie zaak dat de parking eindelijk aangepakt wordt want de putten waren écht wel te groot 
geworden… 
De werken startten plots op maandag 23 mei. Ik zeg plots, omdat het m.i. nogal laat aangekondigd werd. Pas 
op vrijdag 20 mei verscheen een kort bericht op de website van de stad en in de media. Veel te laat. 
Maar wat nog erger was, was het feit dat de aannemer blijkbaar al vóór het weekend hekkens en afsluitingen 
plaatste op de parking, waardoor de parking in twee werd gedeeld en je niet langer via de Olmstraat kon 
oprijden en de Processiestraat weer afrijden, of omgekeerd. Er waren zelfs auto‟s die niet meer weg konden 
omdat de hekkens dwars op de parkings gezet waren, tegen de geparkeerde auto‟s die er al van vrijdagavond 
stonden… 
Daarom volgende vragen: 
1) Waarom werden de werken pas op vrijdag aangekondigd? 
2) Wanneer werd het aanvalsbevel gegeven voor de start der werken? 
3) Hoe komt het dat de aannemer al op vrijdagavond de parking deels inpalmde en hekkens plaatste, 

waardoor enkele auto‟s geblokkeerd werden? 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/MOS/Paginas/default.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/MOS/Paginas/default.aspx
http://www.vzweffect.be/files/document/bestand/foldergrotegebouwen.pdf


Gemeenteraadszitting dinsdag 07 juni 2016 23 

 

Vraag 3. vraag raadslid Inge Vandevelde: autovrije zondag in Waregem 

Midden september organiseert het Netwerk Duurzame Mobiliteit de jaarlijkse 'week van de mobiliteit'. Naast 
een week vol acties die duurzame mobiliteit in de kijker zetten, eindigt de week met een autovrije zondag. 
Ook in onze regio doen tal van steden mee, onder andere Kortrijk, Deinze, Ieper en Roeselare.  
Wil het stadsbestuur zich engageren om hieraan deel te nemen en zo te experimenteren met een autovrij 
(markt)centrum? 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 4. vraag raadslid Inge Vandevelde: snelheidsremmende maatregelen en goed afgescheiden 

fietspaden op diverse invalswegen i.p.v. flitspalen 

Deze vraag komt er n.a.v. het ongeval dd 21 april 2016 op de Wortegemseweg waarbij een 10-jarig kind 
van de weg werd gemaaid door een grote wagen.  
Het stadsbestuur wil laten onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om flitspalen te laten 
installeren op alle invalswegen, lazen we vorige week. Beter zou zijn om in te zetten op veilige en 
afgescheiden fietspaden en tegelijk te kiezen voor het aanbrengen van definitieve snelheidsremmende 
maatregelen. Zeker op kaarsrechte invalswegen, zoals de Wortegemseweg waar men snelheidspieken noteert 
tot 142 km/h terwijl je er maximaal 70 kilometer per uur mag rijden, is een herinrichting van de weg 
aangewezen.    
Een aangepaste straatinrichting heeft bovendien veel meer effect en dat op een langere afstand. Flitspalen 
zullen enkel zorgen voor een kortstondige vertraging op één plaats, waarna auto's opnieuw optrekken. Deze 
ad hoc maatregelen hebben totaal geen effect. Er is nood aan een algemene aanpak van de Waregemse 
mobiliteitsproblemen. 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 5. vraag raadslid Heidi Vandenbroeke: park Casier 

Het probleem inzake “vervuiling” in het Park Casier werd aangekaart en erkent. Het is intriest dat de enige 
groene long binnen het stadscentrum waar kosten nog moeite werden gespaard voor een geslaagde heraanleg 
op een respectloze manier wordt bezocht. 
Mijn concrete vraag : 
Wat zal concreet ondernomen worden om het probleem aan te pakken en op te lossen? 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 6. vraag raadslid Jan Balduck: ZuidBoulevard waterpartij 

Antecedenten : 
Uit het verslag van het CBS van 12 mei blijkt dat er voor de waterpartij met fontijntjes twee offertes werden 
ontvangen van respectievelijk en afgerond 75 000 en 60 000 €. Het goedkoopste voorstel, met 60 
spuitkoppen blijkt echter onuitvoerbaar wegens een te kleine afvoercapaciteit. De laagste  bieder, de firma 
Aquafontal blijkt u daarenboven  te  chanteren , door te eisen dat hij op voorhand de bestelling krijgt  voor 
zijn eigen voorstel. Daarenboven zouden er slechts 30 spuitkoppen komen voor 100 000€. 
Vragen : 
Wie heeft het bestek opgesteld voor de waterpartij ? 
Hoe kan een waterpartij met 30 spuitkoppen  40 000€ meer kosten dan een met 60 spuitkoppen ? 
Zoudt ge niet beter opnieuw aanbesteden op basis van een degelijk bestek ? 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 7. vraag raadslid Jan Balduck: De Zavelput  

De toegang naar de Zavelput  vanaf  het einde van de  St-Jansstraat en rechtover  de toegang naar het 
zuiveringstation, wordt ontsierd door de aanwezigheid van twee oude gebroken rioleringsbuizen. De eerste 
ligt rechts aan de toegang en de tweede eveneens rechts aan het begin van het bosje. Ze liggen er al meer 
dan veertig jaar maar dat is nog geen reden om ze te laten liggen. Deze betonnen buizen zijn overigens 
perfect recycleerbaar in betonpuin. 
Vraag : 
Kunnen deze storende elementen niet door ons eigen diensten verwijderd worden ? 
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Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 8. vraag raadslid Bernard Loosveldt: verkoop gronden aan Regenboogstadion 

Op de gemeenteraad van 12/01/2016 werd de procedure goedgekeurd m.b.t. de verkoop van een aantal 
gronden nabij het Regenboogstadion, ook de selectie- en gunningscriteria werden vastgelegd. 
De procedure zou in 3 fasen verlopen. In de eerste fase dienen de kandidaten een projectvoorstel in te 
dienen die beoordeeld zullen worden op volgende 3 criteria: 
- De waarde voor aankoop van de gronden voor de woongelegenheden en de commerciële ruimten (40p)  
- De waarde voor de facultatieve aankoop van delen van de parking aan de expo voor eventueel een hotel 

(20p) 
- Het architecturaal totaalconcept (40p). 
Graag hadden wij hierbij een woordje uitleg over de huidige stand van zaken in deze verkoopprocedure:  
- Op welke manier is de jury samengesteld voor de selectie van de kandidaten in de verschillende fases 

van de procedure? 
- Hoeveel projectontwikkelaars hebben hierop ingetekend? 
- Wat was hun score en wie is er naar de 2e ronde? 
- Waren er eveneens inschrijvingen voor het optioneel deel op parking Expo en zo ja hoeveel? 
- Hoe verloopt de procedure verder? 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 9. vraag raadslid Mario Verhellen: temperatuur in schouwburg CC De Schakel 

Het voorbije cultuurseizoen was het eerste dat ik een abonnement had voor de voorstellingen in ons 
cultuurcentrum.  
O.m. volgende elementen zijn me daarbij opgevallen: het sterke en mooi cultuuraanbod, de inzet van de 
medewerkers en de temperatuur in de schouwburg. 
De temperatuur in de schouwburg loopt soms dermate op, en dat is niet het gevolg van de één af andere 
passionele theaterscène of dansbeweging, dat het onaangenaam warm wordt.  
Niet alleen het publiek en het personeel heeft hier last van maar ook de acteurs. Ik verwijs bij deze naar de 
opmerking van Wim Opbrouck tijdens de voorstelling "We shall overcome" van 14 mei. 
Omdat temperatuur een gevoel is, heb ik eens de proef op soms genomen en de temperatuur voor en na een 
voorstelling genoteerd. De thermometer stond voorafgaande de voorstelling op 21,5°C, na de voorstelling 
was zomaar eventjes 27°C.   
Dat de temperatuur stijgt als er veel mensen in één ruimte aanwezig zijn is normaal, de energie-output per 
persoon bedraagt nl. gem. 100 Watt, dus als je met 400 personen in een zaal aanwezig bent dan straal je 
genoeg energie uit om 6-8 nieuwbouw woningen te verwarmen tot +22°C bij een buitentemperatuur van -
10°C.  
Graag verneem ik tijdens de e.k. gemeenteraad of het stadsbestuur maatregelen zal nemen en op welke 
termijn ze dit ziet? 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

Vraag 10. vraag raadslid Mario Verhellen: Goed te Beaulieu te koop 

Ik vernam onlangs dat dat het GOED te BEAULIEU te Beveren-Leie, Waregem te koop staat.  
Na een eerder poging (2010) van de eigenaars om het domein particulier te verkopen werd omwille van de 
historische waarde dit domein enkele jaren geleden beschermd.  
Omwille van z'n mogelijke toeristische waarde werd het domein aangestipt als een van de mogelijke 
projecten in het kader van het LeieActiePlan van toenmalig minister Landuyt en de provincie. 
M.i. biedt de betreffende site inderdaad heel wat ecologische, economische en historische troeven en kan 
een ontwikkeling een positieve bijdrage leveren aan de stad en streek m.b.t. o.m. toerisme. 
Graag verneem ik of het stadsbestuur op de hoogte is van deze verkoop en of het ontwikkelingskansen ziet in 
dit domein en eventueel wenst over te gaan tot de aankoop? 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

31. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 03/05/16. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 



Gemeenteraadszitting dinsdag 07 juni 2016 25 

 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
 
Afwezigheden bij dit punt:   

 


