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 Verslag 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 

 

Verslaggevers commissievergadering dd. 31/05/2016 
-commissie interne zaken: raadslid, de heer Philip Himpe 
-commissie grondgebiedszaken: raadslid, mevrouw Delphine Cloet 

-commissie externe zaken: raadslid, de heer Bernard Loosveldt 

 
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 Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het onroerend goed, gekend als Goed te Beaulieu, en gelegen 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, momenteel openbaar verkocht 
wordt; 
Overwegende dat deze hoeve niet enkel een historische waarde voor onze regio heeft, maar daarenboven op 
toeristisch strategisch punt gelegen is nabij de Leie en de Beveren-Trakel; 
Overwegende dat deze hoeve aansluit bij de eigendommen van de stad, en op die manier kan bijdragen tot 
de realisatie van een uitgebreid recreatief en educatief gebied; 
Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt om dit onroerend goed te verwerven, hetzij via de procedure 
van de openbare bod (met eventueel recht van hoger bod), hetzij in der minne met de huidige eigenaar; 
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Gelet op de vertrouwelijke aard van het bedrag van het schattingsverslag, wordt voorgesteld onderhavige 
beslissing in geheime zitting te nemen; 
Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door de beëdigd schatter Lieven Depypere; 
Overwegende dat het aanbeveling verdient om het college van burgemeester en schepenen of zijn 
aangestelde te machtigen om alle daden te stellen tot aankoop van het Goed te Beaulieu, met beperking tot 
het bedrag van het schattingsverslag; 
Overwegende dat bovenvermeld onroerend goed bij openbare verkoop wordt aangeboden; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een machtiging dient te krijgen om stappen te 
zetten tot aankoop in de openbare verkoopprocedure, hetzij rechtstreeks te onderhandelen in der minne 
met de huidige eigenaar; 
Overwegende dat dit punt niet kan uitgesteld worden tot een volgende gemeenteraad rekening houdend met 
de procedure van de openbare verkoop; 
Gelet op de aanvaarding van het agendapunt wegens hoogdringendheid door de volgende 
gemeenteraadsleden: Peter Desmet, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Kurt Vanryckeghem, Mario 
Verhellen, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Pietro 
Iacopucci, 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; 
Besluit: 
Art. 1: Het agendapunt “onroerende goederen: verlenen machtigen tot aankoop Goed te Beaulieu, Sint-

Jansstraat 128 te 8791 Waregem” wordt aanvaard als hoogdringend en wordt behandeld in de 
gemeenteraad van 7 juni 2016 als punt H2. 

 
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 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, heeft één opmerking over het huishoudelijk reglement Park Casier. De 
openingsuren zijn veranderd tegenover het oude bordje dat er nog hing. Dit is positief, maar het zou goed 
zijn, moesten de poorten geopend worden om 08.00u. ‟s morgens zodanig dat schoolgaande kinderen die 
route kunnen gebruiken om te voet naar school te stappen. Nu gaan de poorten open om 08.30u.  Kan er 
bekeken worden of dit haalbaar is? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er een reden was waarom voor 08.30u. gekozen werd. Hij 
zal dit nog eens nagaan. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij even wil tussen komen over het toepassen van 
gemeentelijke administratieve sancties. De partij kijkt daar met gemengde gevoelens naar. Enerzijds komt 
het toepassen van een GAS-reglement omdat er problemen zijn met de opvolging door het Parket. Anderzijds 
zijn er de vaststellingen van overtredingen die moeten gedaan worden door lokale en federale politie. Het 
zou veel beter zijn, moest dit volledig in handen komen van de lokale politie. De rol van de gemeente zou 
enkel adviserend moeten zijn. Nu zullen we een leidende rol opnemen. We kunnen ook niet anders. Hij 
herinnert zich nog de tussenkomsten van voormalig raadslid François dat we moeten kunnen optreden tegen 
zaken die noch door het gerecht noch door de politie opgevolgd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
parkeren op het ceremonieplein. In het reglement dat voorligt, komt er ook heel wat gewicht bij op de 
schouders van de burgemeester. Raadslid Verhellen hoopt dat de burgemeester dit met de nodige 
omzichtigheid zal toepassen. Hij verwijst naar hoofstuk 1 over manifestaties. Een manifestatie moet 
aangegeven worden x weken op voorhand. Hij hoopt dat de burgemeester dit pragmatisch zal behandelen bij 
sociale manifestaties. Het raadslid pleit er ook voor om het reglement permanent te evalueren. Het 
reglement is hetzelfde voor diverse gemeenten, waardoor het ook onderdelen bevat die minder relevant zijn 
voor Waregem.  Hij geeft het voorbeeld van de bepalingen over het uitlaten van duiven. Het raadslid 
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herinnert ook aan de opmerkingen die hij geformuleerd heeft over de middelen van zone Mira bij de 
bespreking van de begroting. We zullen ons politiekorps moeten versterken. Een deel van de taken zal de 
parkeerwachters te beurt vallen, maar dit beperkt zich tot het centrum van Waregem. Voor de 
deelgemeenten zullen we op de politie moeten rekenen. Er zullen extra mogelijkheden moeten voorzien 
worden vanuit heel de zone. De toepassing van de politieverordening moet op dezelfde manier gebeuren 
over heel het grondgebied van Waregem. De fractie heeft te veel gemengde gevoelens bij deze 
politieverordening en zal zich daarom onthouden bij de stemming. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het precies de sp.a-fractie was die aangedrongen heeft 
om snel werk te maken van GAS. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat de fractie akkoord gaat met GAS-boetes, maar niet met 
plasboetes. Vanwaar die nieuwe preutsheid?  Hij zegt dat men in Beveren-Leie weinig cafés treft als men 
gaat wandelen en men soms noodgedwongen de natuur in moet om te plassen. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder art. 119, art. 119bis, art. 133 en art. 135 §2; 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder art. 42 §3, art. 43 §2, 2° en art. 186; 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS); 
Gelet op de Omzendbrief nr. 1/2006, herziene versie van 30 januari 2014, van het College van Procureurs-
Generaal; 
Overwegende dat de Algemene Politieverordening van 10 mei 1996, gewijzigd op 3 december 2002 en 12 
april 2005, gedateerd is en niet meer aangepast aan de maatschappelijke context; 
Overwegende dat er in 2004 een werkgroep opgestart is om te komen tot een gezamenlijke algemene 
politieverordening voor het hele gerechtelijke arrondissement Kortrijk en dat dit uiteindelijk geresulteerd 
heeft in een ontwerp van politieverordening die enerzijds bestaat uit een algemeen deel en anderzijds een 
bijzonder deel, aangepast aan de noden van elke gemeente; 
Overwegende dat in het ontwerp van de politieverordening rekening gehouden werd met de invoering van de 
gemeentelijke administratieve sancties, om de overlastproblematiek op een administratieve manier te 
kunnen aanpakken; 
Overwegende dat heel wat gemeenten van de verschillende politiezones binnen het gerechtelijke 
arrondissement Kortrijk ondertussen een nieuwe politieverordening goedgekeurd hebben en gemeentelijke 
administratieve sancties hebben ingevoerd; 
Gelet op de toelichting aan de fractieleiders op 26 april 2016; 
Gelet op het de toelichting aan de jeugdraad op 23 mei 2016; 
Gelet op de het positief advies van de jeugdraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: De Algemene Politieverordening Waregem zoals toegevoegd in bijlage wordt goedgekeurd. 

Volgende huishoudelijke reglementen maken integraal deel uit als bijlage van deze verordening: 
- 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 

Art. 2: De Algemene Politieverordening treedt in werking op 1 oktober 2016. 
Art. 3: Met de invoering van de Algemene Politieverordening wordt bestraffing via gemeentelijke 

administratieve sancties mogelijk gemaakt vanaf de leeftijd van 16 jaar. 
Art. 4: Voor wat betreft het opleggen van GAS-boetes zal beroep gedaan worden op de sanctionerend 

ambtenaren van stad Kortrijk en zal hiertoe een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten. 
Art. 5: Voor wat betreft de bemiddeling zal beroep gedaan worden op de bemiddelingsambtenaar van het 

gerechtelijke arrondissement Kortrijk en zal hiertoe een samenwerkingsovereenkomst worden 
afgesloten. 

Art. 6: Volgende reglementen worden opgeheven op 1 oktober 2016: 
- Algemene politieverordening van 10 mei 1996, gewijzigd op 3 december 2002 en 12 april 2005 
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- Huishoudelijk reglement containerparken van 3 november 2009 
- Huishoudelijk reglement begraafplaatsen en lijkbezorging van 2 december 2014 
- Huishoudelijk 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. 
Art. 7: De Algemene Politieverordening zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in art. 186 en 187 van 

het Gemeentedecreet; 
De Algemene Politieverordening zal bekendgemaakt worden zoals voorzien in art. 15 van de GAS-
wet van 24 juni 2013 door publicatie op de website en in de infokrant De Sprong. 

Art. 8: Een afschrift van deze Algemene Politieverordening wordt bezorgd aan: 
- de korpschef van de politiezone MIRA 
- het parket van de Procureur des Konings te Kortrijk 
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk 
- de Deputatie. 

 
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' 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat het een beetje een gemiste kans is dat men de burger daar 
niet bij betrokken heeft. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het verplicht is om een goede communicatie te voeren 
vooraleer het reglement ingevoerd wordt. Er zal een uitgebreide communicatie gebeuren via een katern in 
de Sprong. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 23 §1; 
Gelet op het KB van 21 december 2013 betreffende de vaststelling van de nadere voorwaarden en het model 
van het protocolakkoord in uitvoering van art. 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de Algemene 
Politieverordening Waregem; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2016 betreffende de 
goedkeuring van het „aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in 
geval van gemengde inbreuken‟; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 

van 19 mei 2016 betreffende de goedkeuring van „aanbod van protocolakkoord betreffende de 
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gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken‟ en bekrachtigt hierbij 
het protocolakkoord, zoals toegevoegd in bijlage. 

 
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:  
Bijlage: Aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van 
gemengde inbreuken 
Tussen: 
De stad Waregem, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, namens wie 
handelen de heer Kurt Vanryckeghem, burgemeester, en de heer Guido De Langhe, stadssecretaris; 
En 
De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de 
heer Jean-Marie Cool; 
Wordt uiteengezet wat volgt: 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het bijzonder 
artikel 23 §1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft; 
Gelet op de artikels 119bis, 123 en 135 §2, van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de algemene politieverordening van stad Waregem, die ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan 
de gemeenteraad op 7 juni 2016; 
Wordt hetgeen volgt overeengekomen: 
A. Toepassingsgebied: 
Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op 30/01/2014 herziene 
versie van de Col 1/2006 van het College van Procureurs-Generaal wordt, gelet op de onzekerheid die er 
bestaat ten aanzien van de grondwettelijkheid van de bepalingen inzake de toepassing van de 
administratieve sancties ten aanzien van minderjarigen, besloten om, minstens tot tegenbericht, 
minderjarigen uit te sluiten van huidig protocolakkoord. Inbreuken van de tweede en derde soort begaan 
door minderjarigen zullen uitsluitend op het niveau van het parket worden behandeld.  
Conform de hierboven vermelde richtlijnen en de Col3/2006 zullen alle misdrijven in het kader van 
intrafamiliaal geweld (IFG) op het niveau van het parket worden behandeld.  
Overeenkomstig de COL3/06 is IFG iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen 
leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.  
Iedere vorm van geweld:  

  fysiek geweld: slagen en verwondingen  

  seksueel geweld: aanranding, verkrachting  

  psychisch geweld: bedreigingen, belaging, laster, eerroof, beledigingen  

  economisch geweld: indien gepleegd om schade te berokkenen (vb. familieverlating, bep. gevallen van 
bedrieglijk onvermogen)  

Leden van dezelfde familie:  

  verwanten in opgaande/neergaande lijn  

  verwanten in zijlijn tot de tweede graad (broers en zussen, halfbroers en-zussen)  

  (ex)echtgenoten, (ex)samenwonenden, (ex)partner of bijzit  

  verwanten in opgaande/neergaande lijn van de echtgenoot/samenwonende 
Gezien de constitutieve bestanddelen van het misdrijf beledigingen, veel gelijkenis kunnen vertonen met 
deze van smaad, laster of belaging, en derhalve de kans groot is dat deze dossiers dienen te worden 
geherkwalificeerd, worden ook dergelijke dossiers uitgesloten van huidig protocolakkoord.  
Ten vierde worden ook uitgesloten de dossiers waarbij de feiten niet vaststaan, de GAS-procedure wettelijk 
niet meer mogelijk is, er geen afstand is van in beslag genomen goederen, en de uitvoering van de 
gemeentelijke administratieve sanctie niet mogelijk is gelet op de vigerende Europese regelgeving (richtlijn 
2011/82/EU van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie 
over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen; kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 
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februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties) of 
verdachte geen gekende woon- of verblijfplaats heeft of als verdachte die voorrecht van rechtsmacht heeft 
de hieronder vernoemde verkeersinbreuken of gemengde inbreuken die een wanbedrijf inhouden heeft 
gepleegd.  
B. Wettelijk kader  
1. Artikel 3, 1° en 2°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
(B.S. 1 juli 2013), hierna de "GAS-wet" genoemd, bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of 
verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor volgende inbreuken op het Strafwetboek:  

  Artikel 398  

  Artikel 448  

  Artikel 521, derde lid  

  Artikel 461  

  Artikel 463  

  Artikel 526  

  Artikel 534bis  

  Artikel 534ter  

  Artikel 537  

  Artikel 545  

  Artikel 559, 1°  

  Artikel 561, 1°  

  Artikel 563, 2°  

  Artikel 563, 3°  

  Artikel 563bis  
Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde procureur 
des Konings en het college van burgemeester en schepenen betreffende de gemengde inbreuken. Dit 
protocol respecteert alle wettelijke bepalingen betreffende inzonderheid de voorziene procedures voor de 
overtreders en mag niet afwijken van hun rechten.  
2. Artikel 3, 3°, van de GAS-wet bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan 
voorzien in een administratieve sanctie voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.  
In het onderhavige geval maakt het artikel 23, § 1, vijfde lid van de GAS-wet daarentegen de opstelling van 
een protocolakkoord voor de verwerking van de bovenvermelde inbreuken verplicht.  
C. Gemengde inbreuken  
Artikel 1 - Uitwisseling van informatie  
a. Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van hun 
bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling. Daartoe duidt de procureur des 
Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna "referentiemagistraat GAS" genoemd. 
De referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord verbonden steden/gemeenten gecontacteerd 
worden in geval van moeilijkheden bij het toepassen van de wet of onderhavig akkoord of om informatie te 
verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde processen-verbaal.  
b. De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de 
steden/gemeenten zijn vermeld in een bijgevoegd document. De briefwisseling en/of telefoongesprekken 
en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties worden aan hen gericht.  
c. De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde personen 
onverwijld te melden.  
d. De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en het 
adres van de sanctionerend ambtenaar waarnaar de briefwisseling aangaande de administratieve sancties 
moet worden verstuurd. Indien de gemeente beslist om een verordening of een besluit op te stellen of 
bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de mogelijkheid van een 
administratieve sanctie te koppelen, verbinden zij zich ertoe om binnen de termijn van één maand na 
publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te maken aan de procureur des Konings, 
evenals een elektronische versie ervan aan de referentiemagistraat.  
Artikel 2 - Behandeling van de gemengde inbreuken  
I. Opties betreffende de behandeling van de gemengde inbreuken  
De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde gemengde inbreuken geen vervolging 
in te stellen, en de betrokken gemeenten verbinden zich ertoe de naar behoren vastgestelde inbreuken af te 
handelen:  
-1. artikel 526 Strafwetboek –vernieling of beschadiging monumenten, grafsteden, ... (art. 67 APV)  
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit 
de aanvankelijke aangifte.  
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-2. artikel 534bis Strafwetboek – graffiti (art. 60 APV)  
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit 
de aanvankelijke aangifte;  
-3. artikel 534ter Strafwetboek – beschadiging onroerende goederen (art. 61 APV)  
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit 
de aanvankelijke aangifte.  
-4. artikel 537 Strafwetboek – vernielen bomen en enten (art. 62 APV) 
-5. artikel 545 Strafwetboek – vernieling afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoek-
bomen (art. 63 en art. 106 APV)  
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit 
de aanvankelijk aangifte. 
-6. artikel 559, 1° Strafwetboek – opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen (art. 66 APV)  
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit 
de aanvankelijke aangifte.  
-7. artikel 561, 1° Strafwetboek – nachtlawaai (art. 11 APV)  
-8. artikel 563, 2° Strafwetboek - opzettelijke beschadiging landelijke of stedelijke afsluitingen (art. 63 APV)  
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit 
de aanvankelijke aangifte.  
-9. artikel 563bis Strafwetboek – zij die zich, behoudens andersluidende bepalingen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet 
herkenbaar zijn (art. 3 APV)  
-10. artikel 461 en 463 Strafwetboek – winkeldiefstal- gewone diefstal - poging gewone diefstal (art. 8 APV)  
Voor zover de diefstal een nadeel heeft dat kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 125 euro, 
zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte of een poging tot dergelijke diefstal én de dader van het feit geen 
gelijkaardige voorgaanden, zijnde diefstal al dan niet met strafverzwarende omstandigheid en afpersing 
volgens de Algemene Nationale gegevensbank, heeft in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de 
vaststelling.  
-11. artikel 521, 3e lid Strafwetboek –gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het 
oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen (art. 9 APV)  
Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals blijkt uit 
de aanvankelijke aangifte. 
-12. Verkeersinbreuken zoals bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk besluit dd. 9 maart 2014 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en 
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen (Titel 9 APV) 
Overtredingen van de vierde categorie zoals bedoeld in artikel 2, §3 en inbreuken op het stilstaan en 
parkeren op parkings langs de autosnelwegen gereglementeerd door het verkeersbord F7, worden 
uitgesloten. De procureur des Konings verbindt zich deze feiten te behandelen.  
In geval van verkeersinbreuken vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die op directe of 
indirecte wijze lijkt betrokken te zijn bij een ongeval of wanneer er een verband is met een andere 
gemengde inbreuk zoals bedoeld in punt 11 van dit protocol en of feiten die in verband staan met andere 
feiten die niet in aanmerking komen voor de administratieve sancties of tot een gerechtelijke 
vrijheidsberoving hebben geleid, wordt het proces-verbaal binnen een termijn van 1 maand na de 
vaststelling aan de procureur des Konings overgemaakt. Voor het geheel van de feiten volgt een gevolg die 
exclusief bepaald wordt door de procureur des Konings, met uitsluiting van enige administratieve sanctie.  
II Bijzondere modaliteiten  
1. Indien de feiten bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking komen 
voor de administratieve sancties of tot een gerechtelijke vrijheidsberoving hebben geleid, wordt de 
toepassing van de procedure van de GAS uitgesloten.  
2. Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook schuldig 
heeft gemaakt aan andere misdrijven (eventueel herkwalificatie), geeft hij de feiten aan bij de 
referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.  
Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij zich 
verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van deze feiten. Hij brengt de sanctionerende 
ambtenaar daarvan op de hoogte binnen een termijn van 2 maanden vanaf aangifte aan de 
referentiemagistraat, die vervolgens de procedure afsluit. Lopende de voormelde termijn mag de 
sanctionerende ambtenaar geen initiatief nemen.  
3. Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal geen kopie van het proces-verbaal 
worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Indien de aanvankelijk onbekende verdachte later 
wordt geïdentificeerd, kan de procureur des Konings beslissen geen vervolging in te stellen en de zaak 
overmaken aan de bevoegde sanctionerende ambtenaar.  
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4. Voor alle gemengde inbreuken zoals bepaald in art. 3, 1°, 2° en 3° GAS-Wet en voor zover de daarin 
opgenomen feiten overeenstemmen met de bepalingen die vermeld worden in artikel 2 van onderhavig 
protocolakkoord, geldt dat er toelating wordt gegeven om een GAS-procedure op te starten.  
De sanctionerend ambtenaar kan in dat geval vanaf ontvangst van de vaststellingen, de GAS-procedure 
opstarten. Hij zal dus geen mededeling van de procureur des Konings dienen af te wachten.  
Uitzondering  
De procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke omstandigheden eigen aan het 
dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. 
Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:  
- de omvang van de schade  
- recidive  
- de hoedanigheid van de verdachte  
- de leeftijd van de verdachte  
- veelheid van de feiten  
- publieke beroering  
- andere bijzondere omstandigheden  
- samenhang met correctionele misdrijven die in het geheel niet voor administratieve sancties in aanmerking 
komen. 
In geval er geen overeenstemming zou zijn met de bepalingen van artikel 2 in onderhavig protocolakkoord, 
worden de desbetreffende processen-verbaal door de sanctionerend ambtenaar terug overgemaakt aan de 
procureur des Konings. Indien de procureur des Konings een onderzoek heeft ingesteld, doch naderhand 
blijkt dat de sanctionerende ambtenaar bevoegd is, blijven de processen-verbaal bij het parket die verder 
zijn onderzoek zal voeren.  
5. De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te vragen bij de 
vaststellers indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het proces-verbaal of na verweer van de 
overtreder.  
6. In uitvoering van artikel 12§2 GAS-Wet, verklaren partijen zich akkoord dat er in het kader van de 
afhandeling van de GAS-dossiers, in het bijzonder bij bemiddeling, in alle gevallen zal worden gestreefd naar 
volledig herstel van de geleden schade.  
7. Overeenkomstig art. 27 van de GAS-wet, brengt de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing m.b.t. de in 
artikel 3, 1° en 2° van de GAS-wet bedoelde inbreuken, per aangetekende brief ter kennis van de 
overtreder.  
De kennisgeving aan de procureur des Konings gebeurt maandelijks door op uniforme wijze digitaal een lijst 
te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des Konings, met vermelding van de 
proces-verbaalnummers, namen en voornamen van de overtreders, de geboorteplaats en -datum, de aard 
van de inbreuken en de genomen beslissingen. De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een sjabloon 
aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd.  
8. Overeenkomstig art. 29 van de GAS-wet, deelt de sanctionerend ambtenaar m.b.t. de in artikel 3, 3° van 
de GAS-wet bedoelde inbreuken, binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, 
bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, 
alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.  
De kennisgeving aan de procureur des Konings overeenkomstig art.22§6 van de GAS-wet gebeurt maandelijks 
door op uniforme wijze digitaal een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het parket van de 
procureur des Konings, met vermelding van de proces-verbaalnummers of nummering vaststelling , namen en 
voornamen van de overtreders, de geboorteplaats en -datum, de aard van de inbreuken en de genomen 
beslissingen. De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de 
procureur des Konings is goedgekeurd.  
9. Om te voldoen aan artikel 22 §3 GAS-Wet (overmaken aan de procureur des Konings van een kopie van de 
vaststellingen van niet gemengde GAS-inbreuken lastens minderjarigen) zal maandelijks op uniforme digitale 
wijze aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des Konings een lijst worden overgemaakt 
houdende de niet gemengde GAS-inbreuken begaan door minderjarigen, met vermelding van de proces-
verbaalnummers, de naam en voornamen, de geboorteplaats en -datum en de aard van de inbreuken.  
De sanctionerend ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des 
Konings is goedgekeurd.  
10. De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te worden 
uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend.  
11. Elke wijziging aan huidig protocolakkoord kan worden voltrokken bij wijze van addendum, behoorlijk te 
dagtekenen en te ondertekenen door alle partijen vermeld in de aanhef van huidig protocolakkoord.  
D. Inwerkingtreding  
Onderhavig protocolakkoord treedt in werking op 1 oktober 2016. 
Opgemaakt te Waregem, op 19 mei 2016, in zo veel exemplaren als er partijen zijn.  
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Voor stad Waregem  Parket van de Procureur des Konings te West-
Vlaanderen 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

  

 
Guido De Langhe 
stadssecretaris 

  

 
BIJLAGE 1: 
Contactgegevens  
Parket West-Vlaanderen – Afdeling Kortrijk,  
referentiemagistraat GAS, de heer Pascal Geerkens 
Burgemeester Nolfstraat 10A  
8500 KORTRIJK  
056 269 311  
Voor de stad Waregem,  
Sanctionerend ambtenaren, mevr. Catherine De Mulder en mevr. Sofie Van Audenhove 
Grote Markt 54  
8500 KORTRIJK  
056 27 87 73  
Stadsbestuur Waregem 
Dienst Secretariaat 
Gemeenteplein 2 
8790 WAREGEM 
056 62 12 11 

BIJLAGE 2: 
Art. 526 Strafwetboek  
Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd 
euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:  
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;  
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd 
zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;  
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere 
openbare gebouwen zijn geplaatst.  
Art. 534bis Strafwetboek  
Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti 
aanbrengt op roerende of onroerende goederen.  
Art. 534ter Strafwetboek  
Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans 
onroerende eigendommen beschadigt.  
Art. 537 Strafwetboek  
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of 
een of meer enten vernielt, wordt gestraft:  
Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig 
euro tot honderd euro;  
Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van zesentwintig 
euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen.  
Art. 545 Strafwetboek  
Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten 
dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen 
ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen 
verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.  
Art. 559,1° Strafwetboek  
Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft:  
1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans 
roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen;  
Art. 561,1° Strafwetboek  
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Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met een 
van die straffen alleen worden gestraft: 1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord;  
Art. 563, 2° Strafwetboek  
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen 
of met een van die straffen alleen worden gestraft: 2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke 
materialen ook gemaakt, opzettelijk beschadigen;  
Art. 563,3° Strafwetboek  
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen 
of met een van die straffen alleen worden gestraft:  
3° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de 
feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch 
zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen;  
Art. 563bis Strafwetboek  
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen 
of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende 
wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of 
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.  
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met 
het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens 
arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.  
Art. 461 en 463 Strafwetboek  
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.  
Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik.  
Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 
vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.  
In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet meer dan drie 
jaren.  
Art. 398 Strafwetboek  
Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot honderd euro of met een van die straffen alleen.  
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot gevangenisstraf van 
een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro.  
Art. 521, 3de lid Strafwetboek  
Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar gevangenis en 
geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro  
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van 
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.  
Art. 448 Strafwetboek  
Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de 
omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee 
maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.  
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand 
die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is 
bekleed, door woorden beledigt in zij hoedanigheid of wegens zijn bediening. 
 

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

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CIPAL; 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 
(hierna kortweg “CIPAL DV”); 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van Cipal DV op 17 juni 2016, met bijhorende stukken 
ontvangen per aangetekend schrijven op 27 april 2016, met volgende agenda: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
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 
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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. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 juni 2014 waarbij mevrouw Maria Polfliet wordt 
aangesteld als effectief vertegenwoordiger en de heer Willy Benoit als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de stad Waregem voor alle algemene vergaderingen van Cipal DV in de huidige legislatuur; 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van 

Cipal DV op 17 juni 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: De effectief vertegenwoordiger van de stad Waregem, schepen Maria Polfliet en haar 

plaatsvervanger raadslid Willy Benoit, worden gemandateerd om op de algemene vergadering van 
Cipal DV te handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Art. 3: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer Cipal DV hiervan op de hoogte. 

 
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 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het hem genoegen doet dat de geesten in het schepencollege 
in een jaar tijd gerijpt zijn en dat men nu bereid is om de fietsvergoeding te verhogen. Het is een goede 
zaak om het gebruik van de fiets bij onze ambtenaren te stimuleren. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet opgelet 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 2 december 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling vanaf 1 januari 2009, laatst gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 
2016; 
Gelet op 'Hoofdstuk VI. De sociale voordelen' van 'Titel VIII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen' 
van de rechtspositieregeling, meer bepaald artikel 344 betreffende de maaltijdcheques en artikel 349 
betreffende de fietsvergoeding; 
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Overwegende dat in zitting van het overleg- en onderhandelingscomité van 18 mei 2016 op voorstel van het 
college van burgemeester en schepenen een verhoging van de maaltijdcheques onderhandeld werd, nl. een 
verhoging met 75 cent vanaf 1 oktober 2016; 
Overwegende dat vanaf 1 oktober 2016 de waarde van één maaltijdcheque bijgevolg 7,00 euro zal bedragen; 
Gelet op het voorstel om in artikel 1 van de eerder genomen beslissing door de gemeenteraad in zitting van 
4 november 2014 de volgende bepaling op te heffen: "en opnieuw een verhoging met 25 cent vanaf 1 januari 
2017"; 
Overwegende dat in zitting van het overleg- en onderhandelingscomité van 18 mei 2016 op voorstel van het 
college van burgemeester en schepenen een verhoging van de fietsvergoeding onderhandeld werd, nl. een 
verhoging met 2 cent vanaf 1 juli 2016; 
Overwegende dat vanaf 1 juli 2016 de fietsvergoeding bijgevolg 22 cent per kilometer zal bedragen, d.i. het 
fiscaal en sociaal-rechtelijk vrijgestelde maximumbedrag; 
Gelet op het voorstel om de 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 
maximumbedrag zoals wettelijk vastgesteld"; 
Gelet op de bespreking in het managementteam van 23 mei 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Een verhoging van de maaltijdcheques met 75 cent vanaf 1 oktober 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 2: In artikel 1 van de eerder genomen beslissing door de gemeenteraad in zitting van 4 november 2014 

wordt de volgende bepaling opgeheven: "en opnieuw een verhoging met 25 cent vanaf 
1 januari 2017". 

Art. 3: Een verhoging van de fietsvergoeding met 2 cent vanaf 1 juli 2016 wordt goedgekeurd. 
Art. 4: De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 349 van de rechtspositieregeling: "Het bedrag 

van de fietsvergoeding wordt automatisch aangepast aan het fiscaal en sociaal-rechtelijk 
maximumbedrag zoals wettelijk vastgesteld". 

Art. 5: De volgende wijzigingen worden opgenomen in de bestaande rechtspositieregeling en in een 
gecoördineerde versie herwerkt: 
a) artikel 344: "Het vast benoemde personeelslid, het op proef benoemde personeelslid en het 

(gesubsidieerd) contractueel personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. 
Vanaf 1 oktober 2016 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 7,00 euro. De 
werknemersbijdrage bedraagt 1,1 euro". 

b) artikel 349: "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. 
Het bedrag van de fietsvergoeding wordt automatisch aangepast aan het fiscaal en sociaal-
rechtelijk vrijgestelde maximumbedrag zoals wettelijk vastgesteld". 

 
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 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 juni 2015, waarbij werd ingetekend op 36 642 aandelen Figga aan 
een nominale waarde van 25 euro per aandeel of in totaal € 916 050,00 euro; 
Gelet dat dit bedrag niet volledig werd volstort en in schijven zou gebeuren, gespreid over 3 jaar; 
Gelet op de financiële mogelijkheden van de stad en het rendement dat een volstorting kan genereren; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het niet-volstorte kapitaal van de stad binnen FIGGA voor een bedrag van  € 916 050,00 wordt 

volledig volstort in 2016; 
Art. 2: De budgetten hiervoor zullen voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging. 
Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing en ondermeer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus2;  

 
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 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij hier bij Figga ook voor gepleit heeft. Dat ze die centen 
nodig hebben, heeft te maken met het feit dat Eandis hun kapitaal wil versterken om de uitdagingen van de 
toekomst aan te kunnen. Hij geeft het voorbeeld van de „slimme netwerken‟. Men is op zoek naar 500 MIO 
euro. Nu zitten we aan 100 MIO euro en voor het resterende bedrag is er al een kaper op de kust, nl. een 
Chinees bedrijf dat ook actief is in het verdelen van energie. Dit irriteert hem. In dergelijk rijke regio is het 
eigenaardig dat we zo ver naar middelen moeten gaan zoeken. We nemen hier de goede beslissing om ons 
pensioenfonds voor een stuk in te zetten, uiteraard met de nodige omzichtigheid. Er is sprake van 5,1% 
rendement. We moeten hier voorzichtig mee blijven, want in het verleden kregen we ook zulke voorstellen 
van de Dexia groep. Op een bepaald moment zijn we die centen kwijtgespeeld. We moeten voorzichtig zijn, 
maar moeten ook een signaal durven geven aan Eandis dat ze de zoektocht naar extra middelen in eigen 
regio moeten voeren.  
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het raadslid gelijk heeft en dat hij ook weet dat ze hier 
allebei voor gestreden hebben en ook voor een groter bedrag. Niet alle steden en gemeenten ondersteunden 
dit. Men is nu nog op zoek naar 400 MIO euro, maar geen enkele maatschappij (bank, pensioenfonds, …) kan 
dit bedrag verlenen. Er is nog niets toegewezen aan een Chinese partner, maar op een bepaald moment zal 
het geld wel nodig zijn. Moest er één Vlaamse of Belgische groep zijn die het kon, dan zou dit toegestaan 
worden.  
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA; 
Gelet op het aangetekend schrijven van 23 maart 2016 van FIGGA; 
Gelet op beslissing van de raad van bestuur van EANDIS van 9 maart 2016 die de toetreding van de 
financieringsintercommunales FINEA, FINIWO, FINGEM, FIGGA, FINILEK, IKA, IBE en IBG als vennoten van 
EANDIS ASSETS hebben aanvaard, onder de opschortende voorwaarden van de aanpassing van het Decreet op 
de Intergemeentelijke Samenwerking, welke zou toelaten dat financierings-intercommunales kunnen 
deelnemen aan 'Opdrachthoudende Verenigingen'; 
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Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van FIGGA; 
Overwegende de motiveringsnota van FIGGA, waaruit blijkt dat de raad van bestuur van FIGGA principieel 
heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen op de aangeboden 
kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting van Eandis Assets daadwerkelijk 
plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde opschortende voorwaarden, het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking effectief wordt aangepast om de financieringsverenigingen toe te laten in 
het kapitaal van Eandis Assets en de algemene vergadering van Eandis Assets FIGGA toelaat als nieuwe 
vennoot; 
Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal worden 
bepaald als voor de privé partner. 
Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier 'een extra actief verwerven met bijkomende inkomsten 
uit een gereguleerde activiteit', zonder hun begrotingen of balansen te vatten. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van de kapitaalverhoging van Eandis 

Assets voor een totaalbedrag van € 18.231.100,00 en FIGGA te verzoeken deze investering te 
financieren door middel van leningen die FIGGA zelf aangaat bij financiële instellingen, hierbij 
rekening houdend met eventuele inbreng van eigen middelen door gemeenten. 

Art. 2: FIGGA te verzoeken voor rekening van de gemeente/stad de kapitaalverhoging van Eandis Assets te 
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van € 995 603,79 ,zonder inbreng van 
gemeentelijke middelen. 

Art. 3:  Voor zover niet alle deelnemers van FIGGA de hun toegewezen aandelen wensen te onderschrijven, 
FIGGA opdracht te geven om bijkomend (naast de voorbehouden aandelen) een bijkomend bedrag 
te onderschrijven van maximaal € 995 603,79, te financieren door een inbreng van eigen middelen 
waarbij tegen uiterlijk 29 juni 2016 de vereiste middelen aan FIGGA zullen worden gestort, nadat 
FIGGA de definitieve verdeling van de investering heeft gecommuniceerd. 

Art. 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
besluiten. 

 
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 

- Raadslid, de heer Geert Deroose, zegt dat het in functie van meer transparantie goed zou zijn om de 
detailkosten van de rekeningen en de begroting van de kerkfabrieken op het intranet te delen. Op die 
manier kan de gemeenteraad opvolgen of er verantwoordelijk wordt omgesprongen met de fondsen. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat hij dit wel wil bekijken.  Die stukken kunnen ook altijd 
ingezien worden in de financiële dienst. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat Open Vld zich zal onthouden. In 2014 is het niet meer 
verantwoord dat er nog 415 000 euro subsidie wordt gegeven aan een instituut dat zelf centen genoeg heeft 
en dat nog 7 gebouwen heeft in Waregem met slechts enkele priesters. Zij zijn van mening dat dit geld beter 
kan besteed worden. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
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Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004, dat werd gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
Gelet op het boekhoudreglement van de besturen van de eredienst van 13 oktober 2006, dat werd gewijzigd 
bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012; 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 
Gelet op de voorliggende rekeningen 2015 van de kerkfabrieken van Waregem die gezamenlijk werden 
ingediend door het centraal kerkbestuur op 26 april 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 23 
tegen: 0 
onthoudingen: 10 
Besluit: 
Art. 1: De rekeningen 2015 van de kerkfabrieken van Waregem gunstig te adviseren mits rekening wordt 

gehouden met gemaakte opmerkingen. 

Eindcijfers in 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 € 

Eindcijfers in 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 € 

Art. 2: Het advies en de opmerkingen worden aan de toezichthoudende instanties overgemaakt. 
 
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 

- Raadslid, de heer Xander Pruvoost, zegt dat het belangrijk is dat gemeenten samen met de centrale 
kerkbesturen een lange termijnvisie uitwerken betreffende alle kerkelijke gebouwen op hun grondgebied.  
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Voormalig Minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois, deed hiervoor al een eerste oproep in 2011. De 
bedoeling zou moeten zijn dat de gemeentebesturen én kerkbesturen samen nadenken over de toekomst van 
het kerkelijk patrimonium. Gezien de uitdaging van toenemende ontkerkelijking en toenemende 
onderhoudskosten lijkt ons dit geen overbodige luxe. Ook wij wensen het stadsbestuur op te roepen tot 
nadenken over efficiëntie, efficiëntieverhoging, herbestemming of nevenbestemming van het kerkelijk 
patrimonium. Al deze gebouwen kosten handenvol geld aan de gemeenschap. We mogen niet vergeten dat 
steden en gemeenten verplicht zijn om eventuele tekorten van de kerkfabrieken bij te passen. Vandaar dat 
de stad er moet op toezien dat het patrimonium correct en efficiënt wordt beheerd. Gebouwen die quasi 
niet meer voor erediensten worden gebruikt, moeten een andere functie kunnen krijgen, die mogelijks geld 
kan opbrengen. Zowel binnen het beleidsdomein binnenlands bestuur als onroerend erfgoed is een 
kerkenbeleidsplan verplicht voor het krijgen van subsidies. Na enkele proefprojecten voor alle kerken in 
Gent en ook in de Westhoek is intussen voldoende duidelijk wat een dergelijke kerkenbeleidsplan moet 
bevatten en hoe het tot stand dient te komen. Wat hier nu wordt voorgesteld voldoet hoegenaamd niet aan 
wat concreet zo een plan moet bevatten. Het stadsbestuur is hier duidelijk in gebreke. Allereerst is het geen 
lange termijnvisie aangezien er een beperking is tot 2019. Het gaat hier ook niet over alle kerkelijke 
gebouwen maar enkel over de katholieke kerken en geenszins stemt de inhoud overeen met wat van zo een 
plan wordt verwacht. Wij vragen ons af of de stad zich voldoende geïnformeerd heeft. In de nota wordt ook 
gezegd dat er niet echt een definitie is. De proefprojecten in Gent en in de Westhoek (van 2012) zijn al lang 
afgerond. Heel wat vragen hierover werden gesteld in het Parlement en de Vlaamse overheid organiseerde 
ook tal van infosessies. Er is nl. ook een projectoproep geweest voor ondersteuning, zelfs financiële 
ondersteuning via het projectbureau Herbestemming Kerken. Nu loopt er nog een tweede project tot 13 juli 
waarvoor kan ingeschreven worden.  Ofwel is het stadsbestuur hiervan op de hoogte en is het verwonderlijk 
dat hiervoor nog geen echte inspanningen werden geleverd. Ofwel is het stadsbestuur niet op de hoogte en 
roept dit heel wat vragen op. Het raadslid gaat uit van het eerste scenario.  Waregem beperkt zich in de 
nota, die wellicht georchestreerd wordt door de West-Vlaamse bisdommen, tot één zin: “alle kerkgebouwen 
blijven tot 2019 behouden voor de eredienst en zullen openstaan voor een beperkt medegebruik”. Hopelijk 
beseft het bestuur dat dit onvoldoende is. Is het schepencollege bereid om het risico te nemen om alle 
erfgoedsubsidies te mislopen?  Naar ons gevoel, aldus raadslid Pruvoost, ontloopt het bestuur hiermee een 
deel verantwoordelijkheid.  Wij vragen dringend een kerkenbeleidsplan dat een duidelijke visie aantoont op 
lange termijn, bestemd voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken erediensten en die voldoet 
aan de minimale inhoud zoals deze beschreven staat in het gewijzigde onroerend erfgoeddecreet. Men kan 
antwoorden dat Vlaanderen niet duidelijk was over de inhoud van dergelijk plan en dat daarom de versie 
werd beperkt tot wat nu voorligt. Het klopt dat er in het begin geen duidelijkheid bestond. We spreken over 
2011-2012 … Ondertussen zijn we 4 jaar later. De administraties Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed 
hebben ondertussen duidelijke richtlijnen en voorbeelden opgesteld. Het raadslid herhaalt dat er 
proefprojecten waren in Gent en in de Westhoek, ook veel vragen in het Parlement, richtlijnen van 
administraties en ook die projectoproep via de Vlaamse Bouwmeester, projectbureau Herbestemming 
Kerken. Sinds maart 2015 was er in ontwerpdecreet en ondertussen ook ingediend in het Parlement, een 
duidelijke definitie. Het raadslid denkt dat men weet waarover hij spreekt. Bij vorige tussenkomsten werd al 
meermaals gewezen op het feit dat de stad de regelgeving Erfgoed niet altijd even goed kent. Men moet 
voldoen aan bepaalde regels, anders geen subsidie. Finaal nog volgende vraag: kan het college cijfers geven 
hoeveel die kerkgebouwen jaarlijks kosten (kosten van energie, onderhoud, herstellingen). Dit zijn 
essentiële cijfers in een debat over behoud, nevenbestemming, herbestemming of verkoop. Zeker ook omdat 
de stad die tekorten moet bijpassen. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij de opmerkingen van de collega‟s van N-VA kan begrijpen. 
Het is inderdaad geen volledig plan. Bij de statistieken over het aantal bezoekers kan men wel wat 
vraagtekens plaatsen. 6,2% van de Waregemnaars zou op zondag nog naar de kerk gaan. Het plan dat 
voorlegt is een opstap naar een echt kerkenplan dat er wellicht wel zal komen tegen 2019-2020. Het raadslid 
haalt aan dat de vrijzinnige organisaties ook op zoek zijn naar een locatie om niet-confessionele uitvaarten 
te realiseren op voldoende grote schaal in eigen stad. Nu moet men zich beperken tot de uitvaartcentra 
ofwel moet men uitwijken naar crematorium Uitzicht in Kortrijk. Voor heel wat groepen is dit te klein. Als 
men een uitvaart wil organiseren met een grote groep, moet men al naar een OC of een cultureel centrum 
uitwijken. Dit zijn niet de meest geschikte locaties hiervoor. Hij hoopt om deze problematiek mee te nemen 
bij het verder uitwerken van een globaal kerkenplan. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen voorstander is van multifunctioneel gebruik van de 
bestaande kerken in Waregem. Hoe ruim is multifunctioneel en wie beslist daarover? Zij heeft het gevoel dat 
dit nu ad hoc gebeurt. Is er een reglement met de bepalingen per kerk? Concerten zijn een klassiek gegeven, 
maar dit kan ruimer. Het zou goed zijn dat het duidelijk is voor groeperingen van alle aard wat wel en niet 
kan. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het kerkenplan een nieuw gegeven is. Als we nog een 
kerkgebouw willen renoveren, is dit kerkenplan een vereiste. Wat de cijfers betreft over het onderhoud, 
energieverbruik enz., verwijst de schepen naar de rekeningen die in het vorig punt werden goedgekeurd. Die 
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cijfers zijn ter beschikking. Wat de uitvaarten betreft, zal hier rekening mee gehouden worden naar de 
toekomst toe. Over het functioneel gebruik van een kerk bestaat er op vandaag nog geen afsprakennota met 
de stad. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de parochie en het kerkbestuur die het beheer van het 
gebouw doet. We proberen het gebruik ruimer open te trekken, zegt de schepen. En hij vernoemt concerten, 
modeshows, e.d.  Wat nu voorligt is een eerste opstap naar een volwaardig plan in 2019. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten, meerbepaald artikel 41 houdende de verplichting voor de kerkraad om een meerjarenplan vast 
te stellen dat de financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van 6 
jaar, ingaand op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algemene vernieuwing van de gemeenteraad 
en artikel 42 tot 44 houdende de opmaak, indiening en goedkeuring van het meerjarenplan; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, meer 
bepaald artikel 6 en 7 stipulerende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële 
nota en een opsomming van de afspraken met de gemeente of provincie; 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 24 juni 2011 van de conceptnota “Een toekomst voor 
de Vlaamse parochiekerk”; 
Overwegende dat een federaal team een analyse maakte van de bestaande parochies binnen stad Waregem 
op basis van 5 objectieve pijlers; 
Gelet op het akkoord dat het bisdom verleende op 3 juni 2013 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); 
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, 
gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 en het ministerieel besluit van 18 maart 
2014 waarbij de nadere regels voor deze subsidies werden bepaald; 
Overwegende dat een goedgekeurde langetermijnvisie of kerkenplan tevens een verplichting is om nog 
aanspraak te kunnen maken op deze subsidies; 
Overwegende dat wordt 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; 
Overwegende dat wordt afgesproken om voorafgaandelijk aan de opmaak van het volgende meerjarenplan 
2020-2025, in samenspraak met de stad, een nieuwe studie uit te voeren die de strategie zal bepalen voor 
2020-2025 inzake de kerkgebouwen en het gebruik ervan; 
Gelet op de goedkeuring van het kerkenplan door het Centraal Kerkbestuur in zitting van 15 maart 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 22 
tegen: 8 
onthoudingen: 3 
Besluit: 
Enig art.: Het kerkenplan wordt goedgekeurd met behoud van de huidige parochiekerken en inclusief de 

annexkerk als gebouwen voor de eredienst met occasioneel een multifunctioneel gebruik tot 2019. 
 
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  



Gemeenteraadszitting dinsdag 07 juni 2016 18 

 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de aanvraag van de heer Georges Vandenberghe en mevrouw Annie Vanhulle om het perceel grond, 
nabij de Blekerijstraat en aanpalend aan hun eigendom aan te kopen; 
Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door landmeter Jo D‟hondt op 8 februari 2016;  
Overwegende dat het stadsbestuur bereid is om bovenvermeld perceel te verkopen; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2016,waarin beslist 
werd om de strook grond gelegen nabij de Blekerijstraat Waregem, zonder kadasternummer, te koop aan te 
bieden aan de aanpalende eigenaars aan 150€/m² te verhogen met alle kosten verbonden aan de verkoop;  
Overwegende dat de kandidaat-koper een notaris aanstelt, en alles kosten zal dragen voor het opmaken en 
het verlijden van de akte; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De stad verkoopt de strook grond, gelegen nabij de Blekerijstraat te Waregem, zonder 

kadasternummer, en met een oppervlakte van 14,92m² aan de aanpalende eigenaars, de heer 
Georges Vandenberghe en mevr. Annie Vanhulle, wonend Jan Bouckaertstraat 26, Waregem. 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde verkoop gaat door mits een bedrag van 150€/m² hetzij 2238€, te 
vermeerderen met alle kosten verbonden aan deze verkoop en tegen de voorwaarden zoals vermeld 
in de aankoopbelofte en het ontwerp van de akte. 

Art. 3: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze verkoop te vervullen, alsmede de volmacht om alle stukken in verband met deze verkoop 
geldig te ondertekenen na het vervullen van de opschortende voorwaarden.  

 
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  

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat het stadsbestuur eigenaar is van het perceel grond, gelegen nabij de Oblatenstraat 2 te 
Waregem, met een oppervlakte van 43m²; 
Overwegende dat de aanpalende eigenaars de voorgrond hebben ingenomen, en overwegende dat zij reeds 
de kans kregen om de grond aan te kopen; 
Overwegende dat er reeds een aantal loten verkocht werden aan de aanpalende eigenaars, maar een aantal 
eigenaars niet zijn ingegaan op het voorstel; 
Overwegende dat de huidige eigenaar zijn woning Oblatenstraat 2 zal verkopen aan de heer Depuydt Gianni 
en mevrouw Charlotte Beckaert;  
Gelet op het metingsplan opgemaakt door landmeter Jo Dufaux op 31 mei 2005; 
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeter Jo D‟hondt op 8 februari 2016; 
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door notaris Develter-Hendryckx; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
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onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het stadsbestuur verkoopt de strook grond, gelegen nabij de Oblatenstraat en aldaar kadastraal 

gekend 3e afd, sectie F nr. 207k19 met een oppervlakte van 43m² aan de nieuwe eigenaars van de 
woning Oblatenstraat 2, de heer Gianni Depuydt en mevrouw Charlotte Beckaert. 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde verkoop gaat door mits een bedrag van 125€/m², hetzij 5 375€ te 
vermeerderen met alle kosten verbonden aan deze verkoop en tegen de voorwaarden zoals vermeld 
in de aankoopbelofte en het ontwerp van de akte.  

Art. 3: Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen om alle formaliteiten 
voor deze verkoop te vervullen, alsmede de volmacht om alle stukken in verband met deze verkoop 
geldig te ondertekenen na het vervullen van de opschortende voorwaarden.  

 
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 Raad, 
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de 
gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand, 
artikel 23 (B.S. van 18 november 1967); 
Gelet op het Koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke 
reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten, artikel 36; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven van 14 oktober 1975 (B.S. van 31.01.1976), 6 maart 1978 (B.S.van 
28.04.1978) en 9 maart 1982; 
Gelet op de Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007; 
Gelet op de Commissie voor de Binnenlandse Zaken dd. 11 maart 2015, 01.35 minister Jan Jambon; 
Overwegende dat een samenwerking met sociale economie zowel leidt tot een minutieuze uitvoering door 
een ervaren partner, als kansen biedt aan mensen om zich op termijn terug te integreren in de reguliere 
arbeidsmarkt; 
Overwegende dat de samenwerking met sociale economie-onderneming van het type „Lokale 
Diensteneconomie‟ vereist dat gebruikt gemaakt wordt van het Besluit 2012/21/EU van de Europese 
Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare 
dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 
ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader te conformeren aan de regels van staatsteun; 
Overwegende dat de loutere vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang enkel de 
mogelijkheid creëert met een Lokale Diensteneconomie-onderneming samen te werken, zonder enige 
voorafname betreffende de toewijzing van de opdracht;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang globaal benoemd als 

„Inventarisatie, controle van signalisatie en werking van hydranten‟, omvattende: 
 Het digitaal in kaart brengen van alle hydranten op het grondgebied op een zodanige manier dat 

deze (semi)automatisch overgedragen kunnen worden aan de hulpverleningszone.  
 Het controleren van de signalisatie van de hydranten – aanwezigheid, juistheid van informatie, 

leesbaarheid – inclusief het afwassen van vuile signalisatiebordjes en melden of herstellen van 
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disfuncties (corrigeren signalisatie, vervangen onleesbare signalisatie, vervangen niet 
herstelbaar, plaatsen van ontbrekende signalisatie,…).  

 Het zoeken en vrij maken van hydranten op het grondgebied van de gemeente, voor zover 
mogelijk zonder breekwerk of blootstelling aan strafrechtelijke vervolging of claims tot 
schadeloosstelling (cfr. art. 439 e.v. Strafwetboek). 

 Het controleren van de werking van de hydrant (openen van putdeksel, plaatsen standpijp, 
controle watertoevoer), inbegrepen het eventueel verwijderen materiaal dat vlot gebruik 
verhindert (en verwijdert kan worden zonder gespecialiseerde technische kennis of materiaal) en 
het melden van onbeschikbaarheid (brandweer) en nodige herstelwerken (gemeenten, De 
Watergroep).  

 Het geregeld (halfjaarlijks) rapporteren van alle bevindingen aan zowel de gemeenten, de 
hulpverleningszone als De Watergroep. 

Art. 2: In het kader van deze openbare dienstverplichting, te voorzien: 

 dat geen uitsluitende of bijzondere rechten toe te kennen aan de betrokken organisaties; 

 Om conform de bepalingen van Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 
2011: 

o een compensatievergoeding toe te kennen t.b.v. € 18,00 (BTW incl.) per hydrant op het 
grondgebied per 2-jaarlijkse controle-cyclus;  

o een tweejaarlijkse controle ter vermijding van overcompensatie uit te voeren; 
o eventuele overcompensaties terug te vorderen door middel van een automatische 

verrekening op de eerstvolgende afrekening. 
Art. 3: Voor deze openbare dienstverplichting een impactanalyse te voorzien conform de bepalingen van 

het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 en hierover een advies te vragen aan 
de sociale partners, zodat deze stukken (impactanalyse + advies) desgevallend beschikbaar gesteld 
kunnen worden bij toewijzing aan een lokale diensteneconomie onderneming. 

Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te mandateren om mits navolging van de toepasselijk 
formaliteiten deze openbare dienstverplichting toe te wijzen aan de best passende uitvoerder 
d.m.v. de procedure overheidsopdrachten. 
 

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 

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 “Leveren en plaatsen grachtelementen in de 
Harelbekestraat,Leenriestraat, Kronkelstraat, Caseelstraat en Spitaalstraat” een bestek met nr. 
2016/WWV/LD060 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 111.500,00 excl. btw of € 134.915,00 
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, op budgetcode 
2280007/OM/0310 (nr raming 2016000047) van de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/WWV/LD060 en de raming voor de 

opdracht “Leveren en plaatsen grachtelementen in de Harelbekestraat,Leenriestraat, 
Kronkelstraat, Caseelstraat en Spitaalstraat”, 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 € 111.500,00 excl. btw of € 134.915,00 incl. 21% btw. 

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: 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 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de verkeersveiligheid een belangrijk gegeven is. Hij feliciteert 
het stadsbestuur met het behalen van het SAVE-label. SAVE staat voor Samen Actief voor Verkeersveiligheid. 
Hij hoopt dat we de komende jaren keihard blijven inzetten op verkeersveiligheid in onze stad. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, meent dat dit de intentie is van de hele raad. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad Waregem verschillende zebrapaden wenst te verlichten; 
Overwegende dat naar aanleiding van het project door  Eandis een offerte werd opgemaakt voor het 
plaatsen van zebrapadverlichting en aanpassen bestaande verlichting als volgt: 
Voorstel  (paal Zebra+armatuur type LUMA LED2),  

dossiernr Plaats Aard werk Totaal Stad  

263971 Diverse locaties 
zebrapadverlichting en 
aanpassen bestaande 
licht 

-Zebrapadverlichting diverse 
locaties 
-Aanpassen bestaande 
lichtpunten thv 
oversteekplaatsen 

€  33.603.90 
excl btw 

€ 33.603,90,excl 
btw 

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

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

201600005 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2250007/OM/0200 Verlichting 
voetgangersoversteken 

€ 45.000,00 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
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Besluit: 
Art. 1:  Goedkeuring wordt gehecht aan de offerte opgemaakt door Eandis: 

Voorstel  (paal Zebra+armatuur type LUMA LED2),  

dossiernr Plaats Aard werk Totaal Stad  

263971 Diverse locaties 
zebrapadverlichting 
en aanpassen 
bestaande licht 

-Zebrapadverlichting diverse 
locaties 
-Aanpassen bestaande 
lichtpunten thv 
oversteekplaatsen 

€  33.603.90 
excl btw 

€ 33.603,90,excl 
btw 

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

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

201600005 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2250007/OM/0200 Verlichting 
voetgangersoversteken 

€ 45.000,00 

 
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 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Verstevigen steigers jachthaven door het bijplaatsen 
geleidingspalen (fase 2)” een bestek met nr. 2016/096 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en 
Verkeer; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.302,00 excl. btw of € 18.515,42 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het budget 2016 als volgt: 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 
2016000168 TWW IE15overig beleid 

Vrije Tijd 
2261007/VT/0522 verstevigen steigers 

jachthaven Sint-Eloois-Vijve 
€ 0,00 

Bij te voorzien in budgetwijziging juli € 19.000,00 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
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Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/096 en de raming voor de opdracht 
“Verstevigen steigers jachthaven door het bijplaatsen geleidingspalen (fase 2)”, 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 € 15.302,00 excl. btw of € 18.515,42 incl. 21% btw. 

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

Art. 3: De nodige kredieten worden bijvoorzien in budgetwijziging juli  

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 
2016000168 TWW IE15overig beleid Vrije 

Tijd 
2261007/VT/0522 verstevigen steigers 

jachthaven Sint-
Eloois-Vijve 

€ 0,00 

Bij te voorzien in budgetwijziging juli € 19.000,00 
 
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 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 2; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2015 het parkeerbeleidsplan 2015 werd goedgekeurd; 
Overwegende dat voor de opdracht “Flankerende maatregelen in het kader van het parkeerbeleid” een 
bestek met nr. 2016/WWV/LD/090 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Leveren en plaatsen Blue-bike hub), raming: € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00 incl. 21% btw 
* Perceel 2 (Leveren en plaatsen van een fietsoverkapping), raming: € 32.000,00 excl. btw of € 38.720,00 
incl. 21% btw 
* Perceel 3 (Leveren en plaatsen fietskluizen/fietstrommels), raming: € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00 
incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 72.000,00 excl. btw of 
€ 87.120,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, van de buitengewone 
dienst; 

Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016000079 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2221007/OM/0220 flankerende maatregelen 
parkeerbeleid 

€ 72 000,00 
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Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/WWV/LD/090 en de raming voor de 

opdracht “Flankerende maatregelen in het kader van het parkeerbeleid”, 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 € 72.000,00 excl. btw of € 87.120,00 incl. 21% btw. 

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

 
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:  
 

17. goedkeuren subsidiereglement fietslease 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2015 betreffende de goedkeuring van het 
parkeerbeleidsplan 2015; 
Overwegende dat in het parkeerbeleidsplan flankerende maatregelen opgenomen zijn om de parkeerdruk in 
het centrum te doen dalen; 
Overwegende dat een subsidie van een fietslease de overstap van de wagen naar de fiets mogelijk maakt 
zonder te investeren in de aankoop van een fiets; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het subsidiereglement fietslease wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 
 
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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Bijlage: subsidiereglement fietslease 
Definitie 
Art. 1: Onder fietslease wordt verstaan: 

Het huren van een fiets op lange termijn voor het woon-werkverkeer. In het huurcontract voor de 
fiets zijn minimum volgende bepalingen opgenomen: 

 De huurtermijn 

 De omschrijving van de fiets 

 Minimum 2 onderhoudsbeurten per jaar inbegrepen, inclusief werkuren en materiaal 
Subsidiebedrag 
Art. 2: Er wordt een subsidie verleend van 10,00 euro per maand bij bewezen kosten voor het leasen van 

een fiets. 
Art. 3: De subsidie zal enkel verleend worden binnen de perken van het daartoe ingeschreven bedrag op het 

goedgekeurde budget. 
Toekenningsvoorwaarden 
Art. 4: Enkel natuurlijke personen die minimum een halftijdse tewerkstelling hebben binnen de zone 

kortparkeren zoals gedefinieerd in het parkeerbeleidsplan 2015 kunnen een subsidie aanvragen. 
Art. 5: De aanvrager mag niet binnen de zone kortparkeren gedomicilieerd zijn. 
Art. 6: De aanvrager kan de subsidie voor fietslease niet combineren met een parkeerabonnement binnen de 

zone kortparkeren. 
Art. 7: Het contract voor de fietslease heeft een minimumduur van 3 maanden. 
Procedure en aanvraag 
Art. 8: De subsidie kan men verkrijgen na het indienen van volgende formulieren bij het College van 

burgemeester en schepenen: 

 Het ingevulde aanvraagformulier voor de subsidie fietslease. 

 Een kopie van het contract voor de fietslease dat afgesloten is bij een fietshandelaar of sociale 
werkplaats met ondernemingsnummer. 

 Een kopie van de betaling van de fietslease gedurende de periode waarvoor men een subsidie 
fietslease aanvraagt. 

 Een bewijs van minimum halftijdse tewerkstelling binnen de zone kortparkeren gedurende de 
periode waarvoor men een subsidie fietslease aanvraagt. 

Art. 9: Dit reglement is van toepassing van 1 oktober 2016 tot opheffing van het reglement door de 
gemeenteraad. 

 

18. goedkeuren reglement gratis parkeren in afgesloten fietsenbergingen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2015 betreffende de goedkeuring van het 
parkeerbeleidsplan 2015; 
Overwegende dat in het parkeerbeleidsplan flankerende maatregelen opgenomen zijn om de parkeerdruk in 
het centrum te doen dalen; 
Overwegende dat het stimuleren van het parkeren op de randparkings een doelstelling is uit het 
parkeerbeleidsplan; 
Overwegende dat het aanbieden van gratis afgesloten fietsparkeerplaatsen kan bijdragen tot het gebruik van 
de randparkings 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het reglement gratis parkeren in afgesloten fietsenbergingen wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 
 
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:  
Bijlage: reglement gratis parkeren in afgesloten fietsenbergingen 
1. Algemeen 

Dit reglement is van toepassing op de afgesloten fietsenbergingen die de Stad Waregem ter beschikking 
stelt aan gebruikers die hun wagen op een randparking parkeren.  

2. Doelgroep 
Enkel werknemers die in het centrum werken en buiten de postcode 8790 wonen, kunnen deze 
fietsenbergingen gebruiken. Het is noodzakelijk dat je, vooraleer je een aanvraag doet, een attest laat 
invullen door jouw werkgever met de schriftelijke bevestiging dat je tewerkgesteld bent in de binnenstad 
en bijgevolg in aanmerking komt voor het gebruik van een afgesloten fietsenberging. Werknemers die een 
parkeerabonnement nemen binnen het centrum kunnen geen fietsparkeerplaats krijgen in een afgesloten 
fietsenberging. 

3. Voorwerp 
De afgesloten fietsenbergingen kunnen opgetrokken zijn uit traliewerk onder een afdak of uit fietskluizen 
of fietstrommels voor één of meerdere fietsen. De fietsenbergingen zijn afsluitbaar. De gebruiker 
ontvangt één sleutel per fietsparkeerplaats in de fietsenberging. 

4. Gebruik 
Enkel gebruikers die een geldige gebruiksovereenkomst hebben aangegaan met de Stad Waregem mogen 
de fietsparkeerplaats in de fietsenberging gebruiken. Iedere gebruiker kan 1 fietsparkeerplaats in een 
fietsenberging huren. De fietsparkeerplaats mag je enkel gebruiken voor het stallen van fietsen. Het is 
uitdrukkelijk verboden deze fietsparkeerplaats als extra bergruimte te gebruiken. 
De fietsenberging is voorzien van een slot en moet altijd afgesloten zijn. Het stadsbestuur zal bij verlies 
of diefstal van de sleutel of beschadiging van het slot van de fietsenberging het slot en/of de sleutel 
vervangen. De gebruiker betaalt in dergelijke gevallen de kostprijs voor de vervanging. Het is de 
gebruiker verboden zelf het slot te (laten) vervangen. 
Het is verboden bijkomende uitrusting of afsluiting aan te brengen aan de binnen- of buitenkant van de 
fietsenberging. 
De Stad Waregem zal de gebruiker ten minste 14 kalenderdagen op voorhand verwittigen van een 
tijdelijke ontruiming van de fietsenberging. De gebruiker verbindt zich ertoe de fietsenberging tijdig te 
ontruimen en kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding voor de onderbreking van de 
gebruiksperiode. 

5. Toewijzing en wachtlijst 
De fietsparkeerplaatsen worden toegewezen aan diegenen die beantwoorden aan de voorwaarden van het 
reglement in chronologische volgorde van datum van aanvraag. De aanvragen die per brief binnenkomen 
op dezelfde dag worden gerangschikt op alfabetische volgorde van de familienaam. 
Als de vraag naar fietsparkeerplaatsen groter is dan het aanbod, komen de kandidaten op een wachtlijst. 
Een wachtlijst-kandidaat wordt van de wachtlijst geschrapt als hij niet reageert op de oproep om een 
sleutel voor de fietsparkeerplaats te komen ophalen. 

6. Duur van de overeenkomst 
Een gebruiksovereenkomst is één jaar geldig. Deze wordt stilzwijgend verlengd telkens voor een periode 
van één jaar. 
Het gebruik van de fietsparkeerplaats kan door de Stad Waregem via een aangetekende brief opgezegd 
worden mits een opzegtermijn van één maand. 
Er komt automatisch een einde aan het gebruikscontract wanneer de gebruiker niet meer in het centrum 
werkt of binnen de postcode 8790 komt wonen. 

7. Controle 
De Stad Waregem voert op regelmatige basis controle uit van de afgesloten fietsparkeerplaatsen om de 
naleving van de regels na te gaan.  

8. Onderhoud en aansprakelijkheid 
De gebruiker houdt de fietsenberging, waarin hij een fietsparkeerplaats gebruikt, proper. De gebruiker 
meldt onmiddellijk aan de Stad Waregem om het even welke vorm van schade die hij aan de 
fietsenberging opmerkt. 
De Stad Waregem staat in voor het onderhoud van de buitenkant van de afgesloten fietsenberging. 
De Stad Waregem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of welke schade dan ook die de 
gebruiker van de fietsparkeerplaats ondervindt aan zijn persoon of zijn materiaal tijdens de periode van 
gebruik. 
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De gebruiker van een fietsparkeerplaats is burgerlijk aansprakelijk voor alle eventuele schade die 
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt tijden en als gevolg van de fietsparkeerplaats. 

9. Einde gebruik 
Bij het einde van de gebruiksovereenkomst levert de gebruiker de sleutel van de fietsparkeerplaats terug 
in bij de Stad Waregem. De fietsparkeerplaats wordt vrijgegeven van gebruik in dezelfde goede staat als 
waarin de gebruiker deze in gebruik kreeg.  

 

19. vaststellen aanvullend verkeersreglement: aanpassen zones kortparkeren in het centrum 

- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vraagt of het schepencollege zelf het reglement nog kent. Op den 
duur zijn er al zo veel aanpassingen geweest en is het zo ingewikkeld geworden dat geen mens nog weet 
wanneer en waar hij zal moeten betalen bij het parkeren. Open Vld is voorstander om alles zo veel mogelijk 
te houden op één zone, één kleur en één tarief. Iemand die de situatie in Waregem niet kent, zal hier geen 
wijs uit geraken. Hij verwijst naar enkele kustgemeenten die hun parkeerbeleid ook zo moeilijk gemaakt 
hebben en waar de mensen de zone, de straat en de eigen nummerplaat moeten ingeven op het moment dat 
men een parkeerticket wil nemen. Dit is veel te ingewikkeld.  Waarom niet werken met enkele kleuren en 
één tarief toe te passen per kleur. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er niets verandert aan hetgeen al beslist was. 
De zones die vorig jaar beslist werden, zijn dezelfde gebleven. Punt 19 gaat over de verkeersborden die de 
aanduiding geven bij het binnenrijden in een betalende zone. Binnen die zone zijn er dan nog de shop&go-
zones die telkens apart moeten aangeduid worden volgens de Wegcode. Dan is er nog het gedeelte blauwe 
zone, die ook aangeduid wordt met een verkeersbord.   
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 beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2001 betreffende het aanvullend 
verkeersreglement voor het invoeren van betalend parkeren op sommige gemeentewegen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 november 2009 betreffende het aanvullend 
verkeersreglement invoeren kortparkeren onder winkelcentrum Het Pand; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 juli 2015 betreffende de goedkeuring van het 
parkeerbeleidsplan 2015; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 19 mei 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Overwegende dat de Zuiderlaan, Oosterlaan, Noorderlaan en Westerlaan gemeentewegen zijn; 
Overwegende dat de Meersstraat, Stormestraat, Vennestraat, Processiestraat, Oscar Verschuerestraat, 
Molenstraat, Zeswegenstraat, Olmstraat, Nieuwe Olm, Hoge Kave, Schakelstraat, Zuiderpromenade, 
Boekenplein, Holstraat, Guido Gezellestraat, Damweg, Keukeldam, Markt, Stationsstraat, Marcel 
Windelsstraat en Putmanstraat gemeentewegen zijn; 
Overwegende dat de signalisatie van de zones kortparkeren aangepast moet worden volgens de bepalingen in 
het parkeerbeleidsplan 2015; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: Het aanvullend verkeersreglement van 06 november 2001 betreffende het invoeren van betalend 

parkeren op sommige gemeentewegen wordt opgegeven. 
Art. 2: Het aanvullend verkeersreglement van 3 november 2009 betreffende het invoeren van kortparkeren 

onder winkelcentrum Het Pand wordt opgegeven. 
Art. 3: Er wordt een zone afgebakend waarbinnen het parkeren van voertuigen moet gebeuren volgens de 

modaliteiten en tarieven van het belastingsreglement betreffende het parkeren met beperkte duur. 
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 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden E9a met zonale geldigheid met opschrift “Betalend” volgens het signalisatieplan in 
bijlage. Deze zone wordt afgebakend in: 
o Het begin van de Meersstraat ter hoogte van de Zuiderlaan; 
o Het begin van de Henri Lebbestraat aan de Zuiderlaan; 
o Het begin van de Jozef Duthoystraat aan de Westerlaan; 
o Het begin van de Vennestraat aan de Westerlaan; 
o Het begin van de Molenstraat aan de Westerlaan; 
o Het begin van de Zeswegenstraat aan de Westerlaan; 
o Het begin van de Olmstraat aan de Noorderlaan; 
o Het begin van de Stationsstraat aan de Noorderlaan; 
o De Marcel Windelsstraat juist voor de inrit naar de parking aan het park Casier, inrit en 

parking inbegrepen in de zone; 
o De Keukeldam juist voor het kruispunt met de Damweg, kruispunt inbegrepen in de zone; 
o Het begin van de Damweg aan de Zuiderlaan; 
o Het begin van de Holstraat aan de Zuiderlaan; 
o Het begin van de Zuiderpromenade aan de Zuiderlaan; 
o Het begin van de Schakelstraat aan de Zuiderlaan; 

Art. 4: Er wordt een zone afgebakend waarbinnen het parkeren van voertuigen moet gebeuren volgens de 
modaliteiten en tarieven van het belastingsreglement betreffende het parkeren met beperkte duur. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden E9a met onderbord type VIIC met opschrift “ticket” en onderborden Xa of Xb 
volgens het signalisatieplan in bijlage. Deze zone wordt afgebakend in: 

o De Noorderlaan tussen de Olmstraat en de Stationsstraat langs de kant van de pare 
huisnummers; 

Art. 5: Er wordt een zone afgebakend waarbinnen het parkeren van voertuigen moet gebeuren volgens de 
modaliteiten en tarieven van het belastingsreglement betreffende het parkeren met beperkte duur. 

 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
verkeersborden E9a met zonale geldigheid met het symbool VII b en het opschrift “uitgezonderd 
bewoners” volgens het signalisatieplan in bijlage. Deze zone wordt afgebakend in: 
o De Keukeldam juist voorbij het kruispunt met de Damweg, kruispunt niet inbegrepen in de 

zone; 
o Het begin van de Churchilllaan aan de Oosterlaan; 
o Het begin van de Torenlaan een de Churcillllaan; 
o De Zultseweg juist voor het kruispunt met de Jan Bouckaertstraat, kruispunt inbegrepen; 
o Het begin van de Oude Vijvestraat aan de Oosterlaan; 
o De Marcel Windelsstraat juist voorbij de inrit naar de parking aan het park Casier, inrit en 

parking niet inbegrepen in deze zone; 
Art. 6: Er worden zones met een maximum parkeerduur van 30 minuten ingevoerd. 
 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 

verkeersborden E9a met onderbord type VIIc met opschrift “30 min”, onderbord type V met 
opschrift “maandag t.e.m. zaterdag van 09u tot 18u” en onderborden Xa of Xb. Deze zones worden 
afgebakend in: 
o De Jozef Duthoystraat op 3 parkeerplaatsen thv. nrs 1-5; 
o De Vennestraat op 3 parkeerplaatsen thv. nrs. 12-20; 
o De Stormestraat op 5 parkeerplaatsen thv. nrs. 95-103; 
o De Stormestraat op 5 parkeerplaatsen thv. nrs. 33-43; 
o De Markt op 3 parkeerplaatsen voor winkelcentrum Het Pand; 
o De Markt op 5 parkeerplaatsen aan de achterzijde van de kerk; 
o De Stationsstraat op 5 parkeerplaatsen thv. nrs. 2-12; 
o De Stationsstraat op 5 parkeerplaatsen thv nr. 85; 
o De Stationsstraat op 6 parkeerplaatsen thv. nrs. 133-139; 
o De Verhelststraat op 1 parkeerplaats thv. nr. 5; 
o De Holstraat op 4 parkeerplaatsen thv. nrs. 27-31; 
o De Zuiderpromenade op 5 parkeerplaatsen aan het administratief gebouw van het OCMW; 
o De Schakelstraat op 5 parkeerplaatsen aan Het Pand; 
o De Meersstraat op 5 parkeerplaatsen aan residentie Regenboog; 

Art. 7: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 

Art. 8: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 
het gemeentedecreet. 
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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 
 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat sp.a het parkeerbeleidsplan niet goedgekeurd heeft en zich 
daarom nu ook zal onthouden. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

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

rotonde in de Nieuwenhovestraat 

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 19 januari 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 28 januari 2016; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscommissie van 8 maart 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Overwegende dat de Nieuwenhovestraat en Jules Haerinckstraat gemeentewegen zijn; 
Overwegende dat er te snel gereden wordt in de Nieuwenhovestraat; 
Overwegende dat de “voorrang van rechts” niet gerespecteerd wordt op het kruispunt van de 
Nieuwenhovestraat met de Jules Haerinckstraat; 
Overwegende dat bestuurders de Jules Haerinckstraat te snel in- en uitrijden; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Op het kruispunt van de Nieuwenhovestraat met de Jules Haerinckstraat wordt een rotonde 

aangelegd. 
 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 

verkeersborden D5 op het middeneiland en de plaatsing van de verkeersborden B1 op de zijtakken 
die aansluiten op de rotonde en het markeren van dwarsstrepen gevormd door witte driehoeken 
volgens het signalisatieplan in bijlage. 

Art. 2: Dit besluit wordt opgestuurd naar de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 

Art. 3: Dit aanvullend verkeersreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van 
het gemeentedecreet. 

 
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, 
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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:  
 

21. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren 

snelheidsremmende maatregelen in de Staakmolenstraat 

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 19 januari 2016; 
Gelet op de bespreking van het schepencollege van 28 januari 2016; 
Gelet op de bespreking van de verkeerscommissie van 8 maart 2016; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Overwegende dat de Staakmolenstraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat heel wat bestuurders de Staakmolenstraat als sluiproute gebruiken om de driekleurige 
lichten op de Gentseweg te ontwijken; 
Overwegende dat deze bestuurders veel te snel door de Staakmolenstraat rijden; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: In de Staakmolenstraat worden er ter hoogte van de huisnummers 10-13 en 24-27 snelheidsremmers 

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

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

Art. 2: In de smalle doorgangen ter hoogte van de asverschuivingen in de Staakmolenstraat 10-13 heeft het 
verkeer richting Schoendalestraat voorrang op het verkeer richting Gentseweg. 

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

Art. 3: In de smalle doorgangen ter hoogte van de asverschuivingen in de Staakmolenstraat 24-27 heeft het 
verkeer richting Gentseweg voorrang op het verkeer richting Franklin Schoendalestraat. 

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

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

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

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

het gemeentedecreet. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 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, 
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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 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze het dossier doorgenomen heeft. Zij stelt vast dat dit een 
bedrijf is dat in herbestemd agrarisch gebied ligt. Het is een vrij jong bedrijf (van 2009). Vroeger was daar 
een tapijtweverij, maar die is afgebrand. Toen werd er een nieuwbouw opgetrokken en het bedrijf wil nu al 
op korte termijn met 60% uitbreiden ten opzichte van het huidige volume. Als het raadslid de adviezen van 
de provincie leest, zijn die eerder ongunstig, zowel naar uitbreiding op korte als lange termijn. Dit is 
aanvaardbaar aangezien dit over agrarisch gebied gaat dat beschermd moet worden. Er is wel degelijk 
verantwoording nodig om uit te breiden in dergelijk gebied. Groen is terughoudend ten aanzien van dit 
bedrijf dat nu al 60% wil groeien. Het zou wel eens kunnen dat het niet lang duurt vooraleer een volgende 
aanvraag binnenkomt om nog eens uit te breiden. Het raadslid zal tegen stemmen omdat Groen niet wil dat 
de bedrijven zich sluipend gaan ontwikkelen in agrarisch gebied. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 4.4.25 - 4.4.29; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch 
attest van 29 maart 2013; 
Gelet op de aanvraag tot planologisch attest ontvangen op 24 september 2015 op naam van MGC 
Subcontracting B.V.B.A., Leemputstraat 108 te 8792 Waregem, met betrekking tot een perceel gelegen te 
8792 Waregem, Leemputstraat 108, kadastraal bekend als Waregem, 5de afdeling, sectie B, nrs. 431E, 432N, 
433M, 433L/deel; 
Overwegende dat de aanvraag op 15 oktober 2015 volledig en ontvankelijk is bevonden; 
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. 
Overwegende onderstaande adviezen: 
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; 

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 
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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: 
“Motivering en voorwaarden 
De aanvraag betreft het bedrijf MGC Subcontracting dat sedert 2009 is gevestigd op de site, Leemputstraat 
108 die voorheen in gebruik was door de tapijtweverij „De Witte Gebroedersweverij bvba‟. De firma MGC 
Subcontracting bvba is een metaalconstructiebedrijf gespecialiseerd in het produceren van walsen en in het 
verspannen van staal en andere materialen. Tevens biedt het bedrijf metaalbewerkingen aan en voorziet 
het in de herstelling en bijstelling van eerder geproduceerd materiaal. De huidige gebouwen zijn 
heropgericht door middel van een stedenbouwkundige vergunning tot het herbouwen van door brand 
geteisterd industriegebouw met kantoren, afgeleverd op 29.10.2007 (ref. 2007/264). 

De site is gelegen aan de Leemputstraat te Waregem binnen agrarisch gebied volgens het gewestplan 
Kortrijk (K.B. 04/11/1977) dat is geselecteerd als herbevestigd agrarisch gebied. De site is omgeven door 
landbouwpercelen en enkele zonevreemde woningen. De ruimere omgeving is gekenmerkt door diverse 
bedrijfsclusters, alsook woonlinten en woonclusters. 
In het GRS is het gebied aangeduid als onderdeel van het centraal open-ruimte gebied. Hoewel dit open-
ruimtegebied vrij sterk versnipperd is, is het behoud van de landschappelijke kwaliteit (nog meer) van 
belang. Het vrijwaren van de nog aanwezige open ruimtes, die een rol vervullen op het vlak van 
(grondgebonden) landbouw en die tevens een ecologische betekenis hebben vormt een belangrijk 
aandachtspunt. 

Verweving van bedrijven in de open ruimte. Bedrijven in de open ruimte kunnen behouden blijven voor 
zover de draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden. Een goede landschappelijke inpassing en 
buffering ten opzichte van de woonfunctie staat voorop. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteit is een 
opsplitsing in verschillende bedrijvenfuncties (binnen de bestaande bebouwing) mogelijk bij een goede 
ontsluiting en indien de ruimtelijke draagkracht dit toelaat. (GRS, p. 166) 
Bedrijven gelegen op de rand van de bebouwing, grenzend aan een gebied met een open ruimte beleid 
kunnen in principe uitbreiden rekening houdend met de bestaande begrenzing van de bebouwing. Gezien de 
bepalingen voor zonevreemde bedrijven in het GRS kan het bedrijf worden ingedeeld in Cat. 2 - Bedrijven 
met ruimere uitbreidingsmogelijkheden. (GRS, p. 223-225). 

Het bedrijf heeft op heden 10 arbeiders, 2 bedienden en een zaakvoerder en geeft aanleiding tot een 26 
personenautobewegingen, 18 bestelwagenbewegingen en 2 vrachtwagenbewegingen per dag. De 
ontsluitingen grijpen plaats via de Waregemstraat (Waregem) naar de N43 en via de Breestraat (Deerlijk) 
richting E17. Gezien de aanvraag gericht is op een interne herorganisatie is slechts een beperkte 
bijkomende mobiliteitsimpact verwacht. 

De aanvraag omvat een afweging van milieu-effecten maar omvat een summiere ruimtelijke onderbouwing 
van de aanvraag. De motivatie is gestoeld op de nood aan ruimte voor een goede interne werking van het 
bedrijf. De bijkomende ruimte wordt aangewend voor een interne herstructurering en organisatie. Tevens 
wordt verwezen naar de mogelijkheden van behoud van bedrijvigheid in de open ruimte. 
Op korte termijn gaat de aanvraag uit van een nieuwe loods van 1.644 m² met hoogte 10 m. 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 functie van de watertoets wordt er voldaan aan de vigerende gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening. 
Het advies van het departement Landbouw en Visserij wordt deels bijgetreden. De site is reeds lange tijd 
onttrokken aan de agrarische structuur. Het betreft een site die vandaag reeds goed uitgerust is voor het 
voeren van ambachtelijke activiteiten. De bepalingen in de VCRO betreffende de planologische attesten 
doen geen uitspraak over de inhoudelijke betekenis van een historisch gegroeid bedrijf. Het is duidelijk dat 
hier reeds lange tijd bedrijvigheid actief is, de juridische structuur of eigendom van het bedrijf is geen 
ruimtelijk argument. De uitbreidingen op korte termijn hebben geen negatieve impact op de 
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landbouwstructuur en leggen geen hypotheek op de visie van de HAG. De uitbreiding is voorzien binnen de 
schil van de bebouwing van de nabije omgeving. Evenwel moet worden gesteld dat een verdere uitbreiding 
enkel zou kunnen aanleiding geven tot een ongewenste aansnijding van de open ruimte en het HAG. 
Hierdoor is aan het bedrijf het juiste perspectief geboden voor de lange termijn. Vooraleer de uitbreiding 
wordt voorzien, dient het bedrijf de bufferzones zoals voorzien op het plan aan te leggen.  

Gezien de specifieke ligging aan de open ruimte en een wooncluster is de uitbreiding in het planologisch 
attest aanvaardbaar mits de nodige voorwaarden. 

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 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 gewenste ontwikkelingen is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan vereist” 

Overwegende dat het advies van de Gecoro van 9 maart 2016 wordt bijgetreden. In functie van de 
watertoets wordt er voldaan aan de vigerende gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 
Het advies van het departement Landbouw en Visserij wordt deels bijgetreden. De site is reeds lange tijd 
onttrokken aan de agrarische structuur. Het betreft een site die vandaag reeds goed uitgerust is voor het 
voeren van ambachtelijke activiteiten. De bepalingen in de VCRO betreffende de planologische attesten 
doen geen uitspraak over de inhoudelijke betekenis van een historisch gegroeid bedrijf. Het is duidelijk dat 
hier reeds lange tijd bedrijvigheid actief is, de juridische structuur of eigendom van het bedrijf is geen 
ruimtelijk argument. De uitbreidingen op korte termijn hebben geen negatieve impact op de 
landbouwstructuur en leggen geen hypotheek op de visie van de HAG. De uitbreiding is voorzien binnen de 
schil van de bebouwing van de nabije omgeving. Evenwel moet worden gesteld dat een verdere uitbreiding 
enkel zou kunnen aanleiding geven tot een ongewenste aansnijding van de open ruimte en het HAG. Hierdoor 
is aan het bedrijf het juiste perspectief geboden voor de lange termijn. Vooraleer de uitbreiding wordt 
voorzien, dient het bedrijf de bufferzones zoals voorzien op het plan aan te leggen.  
Gezien de specifieke ligging aan de open ruimte en een wooncluster is de uitbreiding in het planologisch 
attest aanvaardbaar mits de nodige voorwaarden. Naast het voldoen aan de verordening inzake hemelwater 
en het voorzien van een landschappelijke inkleding met groenbuffer, dient worden gesteld dat de uitbreiding 
van het bedrijf, ook in latere toekomst is te beperken binnen de contour van huidige aanvraag tot 
planologisch attest zoals voorzien in de korte termijnbehoefte. Een verdere aansnijding van de open ruimte 
is niet wenselijk  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 1 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: De aanvraag tot planologisch attest ontvangen op 24 september 2015 op naam van MGC 

Subcontracting B.V.B.A., Leemputstraat 108 te 8792 Waregem, met betrekking tot een perceel 
gelegen te 8792 Waregem, Leemputstraat 108, kadastraal bekend als Waregem, 5de afdeling, sectie 
B, nrs. 431E, 432N, 433M, 433L/deel wordt verleend onder 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. 

Art. 2: Een afschrift van het planologisch attest, gevoegd in bijlage, wordt conform art. 4.4.25 §5 bezorgd 
aan de aanvrager en aan de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen. 
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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, 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 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit bedrijf in dezelfde straat ligt en dat ze zelfs horen 
zeggen heeft dat het van dezelfde eigenaar is, maar dit kan verkeerd zijn. Het bedrijf is al zeer groot 
geworden en nu wil men ook nog uitbreiden in dit gebied. De bewoners hebben niet voor niets bezwaren 
ingediend omtrent: 

- Atelier van 6m naar 10m dicht bij de percelen van de bewoners  lichtverstorend 
- Meer zwaar verkeer 
- Meer geurhinder 
- Wateroverlast 
- Waardevermindering van de woningen 
- Aanblik open ruimte 
- Behoud van agrarische structuur van de zone. 

Dan is er ook nog het probleem van de Hooibeek die men zou overbouwen met een atelier. Dit wordt niet 
toegestaan. Men zal de Hooibeek moeten verleggen, wat toch ook geen sinecure is in agrarisch gebied. Het 
raadslid zegt dat Groen hier ook weer de bezorgdheid uit over het sluipend ontwikkelen van bedrijven in 
agrarisch gebied. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit zeer uitgebreid besproken werd 
op de commissie ruimtelijke ordening. Landbouw en Visserij adviseert grotendeels gunstig voor dit dossier 
ondanks de inname van agrarisch gebied. Het wordt ook gecompenseerd in dit dossier en in de voorwaarden 
die opgelegd worden door de Commissie ruimtelijke ordening wordt er tegemoetgekomen aan een groot 
aantal bezwaren van de buurt.   
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat er voor dit bedrijf iets gunstiger wordt geadviseerd dan voor 
het vorige, maar het blijft een bezorgdheid.  Zij verwijst naar Bobcat-Vangaever en zegt dat het een beetje 
een gewoonte is om bedrijfjes toe te laten, die dan beetje per beetje uitbreiden. Voor men het weet, is er 
dan een probleem. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat men geen appels met peren mag vergelijken. Bobcat-
Vangaever hebben we geen toelating moeten verlenen indertijd. De ligging was zo bestemd. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 4.4.25 - 4.4.29; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch 
attest van 29 maart 2013; 
Gelet op de aanvraag tot planologisch attest ontvangen op 14 oktober 2015 op naam van MATTHYS nv, 
Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, met betrekking tot een perceel gelegen te 8792 Waregem, 
Leemputstraat 75, kadastraal bekend als Waregem, 5de afdeling, sectie B, nr. 387P3, 387R3, 388R, 388L, 
387A3, 387W2, 394/2, 395, 396A; 
Overwegende dat de aanvraag op 20 oktober 2015 volledig en ontvankelijk is bevonden; 
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 ingediend. 
Overwegende dat de bezwaren handelen over: 

1) De vrees voor wateroverlast door de vooropgestelde uitbreiding. Er wordt o.a. voorgesteld om de 
ingebuisde Hooibeek tussen Wedagestraat nrs. 27-33 die volledig is dichtgeslibd vrij te maken. 

2) Het optrekken van het bestaande gebouw van 6,75 naar 10 m zorgt voor een negatieve visuele 
impact naar de aanpalenden en bijkomende schaduwval. 

3) De hogere bebouwing geeft een impact op de privacy van aanpalenden. 
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4) De uitbreiding geeft aanleiding tot bijkomende hinder zoals bijkomend zwaar verkeer en zorgt voor 
een waardevermindering van de bestaande woonzone. 

5) De uitbreiding op langere termijn zorgt voor een aansnijding van waardevolle landbouwgrond en tast 
de landschappelijke waarde aan. De vooropgestelde uitbreiding sluit niet aan op de bestaande 
gebouwen. 

6) Het bedrijf geeft nu soms geurhinder, door de uitbreiding zou dit vaker en sterker kunnen 
voorkomen. 

7) De aanvraag is strijdig met het BPA en wat betreft de langere termijn strijdig met de bestemming 
van landbouwzone. 

8) Vrees voor de verdere uitbreiding na deze aanvraag tot een nog grotere bedrijvenzone. De 
vaststelling dat de uitbreiding op langere termijn al in 2017 is voorzien door het bedrijf. 

9) De vraag wat de wettelijke afstand is tot de perceelsgrens en grootte van groenbuffer in agrarische 
zone (mbt uitbreiding lange termijn). 

10) De bedenking inzake de uitspraak van ca. 100 jaar bedrijvigheid op de site, doch de eerste 
vergunning dateert van 3 april 1962. 

Overwegende dat de Gecoro, in zitting van 9 maart 2016, volgend standpunt inneemt met betrekking tot de 
ingediende bezwaren: 

1) De aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van de vigerende gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake de opvang van hemelwater alsook aan de voorwaarden van de bevoegde 
waterloopbeheerder, de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. De problematiek van 
de ingebuisde beek tussen nrs. 27-33 valt buiten de voorliggende aanvraag, doch is doorgegeven aan 
de waterloopbeheerder. 

2) 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. 

3) Hogere bebouwing heeft niet de facto het gevolg dat er een inbreuk is op de privacy van 
aangelanden. De inplanting en vormgeving van de gebouwen dient te voldoen aan de goede 
ruimtelijke ordening waarbij een afweging inzake zichten conform het burgerlijk wetboek wordt 
gemaakt. 

4) Op basis van de gegevens in de aanvraag tot planologisch attest wordt ingeschat dat op korte termijn 
30 extra werknemers worden voorzien en op lange termijn een bijkomende impact van ca. 2 
vrachtwagenbewegingen per dag en 10 bestelwagenbewegingen per dag. Het bedrijf voorziet voor 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. De toename aan bewegingen is beperkt zonder de 
draagkracht van het wegennet te overschrijden. De waardevermindering van de woningen is niet 
bewezen en vormt evenmin een ruimtelijk argument. 

5) De uitbreiding op lange termijn snijdt de open ruimte aan. De voorziene uitbreiding is gericht binnen 
de contour van de visueel reeds verstoorde open ruimte. De vooropgestelde uitbreiding is de minst 
ingrijpende op de agrarische structuur, wat tevens is aangegeven in het advies van het departement 
Landbouw en Visserij. Mits het uitvoeren van de compenserende maatregel voor de landbouw zoals 
voorzien in de aanvraag tot planologisch attest, is de impact op de landbouw beperkt en 
aanvaardbaar. 

6) Dit is geen ruimtelijk argument. De vooropgestelde milieuhinder dient te worden behandeld in de 
vereiste milieuvergunning. 

7) De strijdigheid met de vigerende bestemmingsplannen vormt de grond tot de aanvraag tot 
planologisch attest. De strijdigheid vormt geen element tot de facto weigering. 

8) De aanvraag voorziet in de behoefte voor lange termijn, zo is de contour voor het bedrijf waarvoor 
een RUP kan worden opgesteld gekend. De uitbreidingen op lange termijn kunnen pas worden 
aangevraagd na de opmaak van een definitief goedgekeurd RUP. De investeringsnota waarin naar het 
jaar 2017 wordt verwezen geeft enkel aan dat de firma voldoende financiële draagkracht heeft voor 
de gewenste ontwikkelingen. Gezien de uitbreiding achteraan niet in de korte termijn is opgenomen, 
is de facto een uitvoering in 2017 niet mogelijk. 

9) In de regelgeving zijn geen strikte afstandsregels opgenomen zoals deze bestaande voor 
varkenshouderijen in het agrarisch gebied. De buffering dient hier te worden aanzien als visuele 
integratie van de bedrijfssite. 

10) Gezien de wetgeving op de stedenbouw pas van kracht is sedert 1962, is het evident dat er geen 
vroegere stedenbouwkundige vergunningen zijn terug te vinden. Het ontbreken hiervan wil niet 
zeggen dat de activiteit niet vroeger aanwezig kan zijn. Gezien de eerste vergunning in 1962 kan wel 
duidelijk worden gesteld dat het bedrijf hier historisch is gegroeid. 

Overwegende onderstaande adviezen: 
Op 4 november 2015 is het advies gevraagd aan het Agentschap Ondernemen. Er is geen advies binnen de 
gestelde termijn verleend. 
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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 
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: 
“Motivering en voorwaarden 
De aanvraag betreft het bedrijf Matthys NV die sedert de oprichting in de jaren 1900 is gevestigd op de site, 
Leemputstraat 75 (toen als landbouwsmederij). In 1983 is het bedrijf gestart met de productie van 
benodigdheden voor de tufting industrie met latere uitbreiding naar het ontwerp en productie van 
machines voor de textielindustrie. 
De site is gelegen aan de Leemputstraat te Waregem binnen agrarisch gebied volgens het gewestplan 
Kortrijk (K.B. 04/11/1977) dat is geselecteerd als herbevestigd agrarisch gebied en binnen het BPA Wedage 
(M.B. 20.08.2002). De site is omgeven door landbouwpercelen en een zonevreemde wooncluster waarvan 
een deel is bestendigd in het BPA Wedage. De ruimere omgeving is gekenmerkt door diverse 
bedrijfsclusters, alsook woonlinten en woonclusters. 
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In het GRS is het gebied aangeduid als onderdeel van het centraal open-ruimte gebied. Hoewel dit open-
ruimtegebied vrij sterk versnipperd is, is het behoud van de landschappelijke kwaliteit evenzeer van 
belang. Het vrijwaren van de nog aanwezige open ruimtes, die een rol vervullen op het vlak van 
(grondgebonden) landbouw en die tevens een ecologische betekenis hebben vormt een belangrijk 
aandachtspunt. 
Verweving van bedrijven in de open ruimte. Bedrijven in de open ruimte kunnen behouden blijven voor 
zover de draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden. Een goede landschappelijke inpassing en 
buffering ten opzichte van de woonfunctie staat voorop. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteit is een 
opsplitsing in verschillende bedrijvenfuncties (binnen de bestaande bebouwing) mogelijk bij een goede 
ontsluiting en indien de ruimtelijke draagkracht dit toelaat. (GRS, p. 166) 
Bedrijven gelegen op de rand van de bebouwing, grenzend aan een gebied met een open ruimte beleid 
kunnen in principe uitbreiden rekening houdend met de bestaande begrenzing van de bebouwing. Gezien de 
bepalingen voor zonevreemde bedrijven in het GRS kan het bedrijf worden ingedeeld in Cat. 2 - Bedrijven 
met ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en zonevreemde uitbreidingen tot maximaal 50 % 
zijn mogelijk. De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de 
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. (GRS, p. 223-
225). 
Het bedrijf heeft op heden 33 arbeiders, 17 bedienden en 9 zelfstandige consulenten en geeft aanleiding 
tot een 160 personenautobewegingen, 45 bestelwagenbewegingen en 4 vrachtwagenbewegingen per dag. De 
ontsluitingen grijpen plaats via de Waregemstraat (Waregem) naar de N43 en via de Breestraat (Deerlijk) 
richting E17. Met de uitbreiding op lange termijn kan een toename in werknemers met de helft worden 
verwacht, hiertoe is de nodige parkeerruimte op eigen terrein voorzien. De toename in bewegingen inzake 
bestelwagens en vrachtwagens is beperkter (respectievelijk + 10 en +2). 
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 functie van de watertoets moet er worden voldaan  aan de vigerende gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening en de voorwaarden opgelegd in het advies van de dienst Waterlopen van de Provincie West-
Vlaanderen. 
Het advies van het departement Landbouw en Visserij wordt bijgetreden. De uitbreidingen op korte termijn 
hebben geen negatieve impact op de landbouwstructuur en leggen geen hypotheek op de visie van de HAG. 
De uitbreiding op langere termijn is enkel aanvaardbaar mits er wordt voldaan aan de voorziene 
compensatie voor de landbouw. 
De uitbreidingsvraag op korte termijn is een optimalisatie binnen de contouren van het BPA Wedage. De 
afwijkingen zijn beperkt en ruimtelijk te verantwoorden. De hoogte van de gebouwen is te beperken tot 
max. 10 m waarbij de hoogte dient te worden afgestemd op de afstand tot de grenzen van de bedrijfskavel. 
De uitbreiding op lange termijn is het enige realistische alternatief op de bedrijfssite. De inplanting 
achterliggend een diepe zonevreemde huiskavel zorgt ervoor dat de aansnijding aan de open ruimte wordt 
beperkt. Een aansnijding ten zuiden van het bedrijf zorgt voor een grotere impact op de open ruimte en de 
agrarische structuren, rekening houdende met de aanpalende beek en de nabije hoogspanningsleiding. In de 
ruimere omgeving zijn geen geschikte bedrijfskavels voorhanden om een herlokalisatie door te voeren. 
In tegenstelling tot het advies van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen, is de 
uitbreiding op lange termijn niet strijdig met het GRS. Immers is de uitbreiding op lange termijn minder 
dan 50% zoals mogelijk bij bedrijven categorie 2 van het GRS. De uitbreiding is tevens afgestemd op de 
ruimtelijke schil van de bebouwing in de nabije omgeving (zie de bebouwingcontour aan de Leemputstraat 
en de Wedagestraat). Een verdere uitbreiding in zuidelijke of oostelijke richting dan nu voorzien zou deze 
schil van bebouwing overschrijden. Op huidige aanvraag is dit niet het geval. Zodoende is de aanvraag niet 
strijdig met de bepalingen van het richtinggevende deel van het Gemeentelijk Structuurplan Waregem. 
Gezien de specifieke ligging aan de open ruimte en een wooncluster is de uitbreiding in het planologisch 
attest aanvaardbaar mits de nodige voorwaarden. 
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 
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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.” 
Overwegende dat in navolging het advies van de Gecoro, op 30 maart 2013 aan de dienst Waterlopen van de 
provincie West-Vlaanderen een standpunt is gevraagd met betrekking tot de mogelijkheid tot het verleggen 
van de Hooibeek; 
Overwegende dat op 3 mei 2016 door de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen, een 
voorwaardelijk gunstig advies met referentie 1056/2015/030/WAT01/282 wordt verleend. 
Overwegende dat met een aangetekend schrijven dd. 14 maart 2016 de aanvrager heeft 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; 
Overwegende dat het advies van de Gecoro van 9 maart 2016 wordt volledig bijgetreden en eigen gemaakt; 
Overwegende dat het advies van het departement Landbouw en Visserij wordt bijgetreden. De uitbreidingen 
op korte termijn hebben geen negatieve impact op de landbouwstructuur en leggen geen hypotheek op de 
visie van de HAG. De uitbreiding op langere termijn is enkel aanvaardbaar mits er wordt voldaan aan de 
voorziene compensatie voor de landbouw; 
Overwegende dat de uitbreidingsvraag op korte termijn een optimalisatie is binnen de contouren van het 
BPA Wedage. De afwijkingen zijn beperkt en ruimtelijk te verantwoorden. De hoogte van de gebouwen is te 
beperken tot max. 10 m waarbij de hoogte dient te worden afgestemd op de afstand tot de grenzen van de 
bedrijfskavel; 
Overwegende dat de uitbreiding op lange termijn het enige realistische alternatief is op de bedrijfssite. De 
inplanting achterliggend een diepe zonevreemde huiskavel zorgt ervoor dat de aansnijding aan de open 
ruimte wordt beperkt. Een aansnijding ten zuiden van het bedrijf zorgt voor een grotere impact op de open 
ruimte en de agrarische structuren, rekening houdende met de aanpalende beek en de nabije 
hoogspanningsleiding. In de ruimere omgeving zijn geen geschikte bedrijfskavels voorhanden om een 
herlokalisatie door te voeren. 
Overwegende dat in tegenstelling tot het advies van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-
Vlaanderen, de uitbreiding op lange termijn niet strijdig is met het GRS. Immers is de uitbreiding op lange 
termijn minder dan 50% zoals mogelijk bij bedrijven categorie 2 van het GRS. De uitbreiding is tevens 
afgestemd op de ruimtelijke schil van de bebouwing in de nabije omgeving (zie de bebouwingcontour aan de 
Leemputstraat en de Wedagestraat). Een verdere uitbreiding in zuidelijke of oostelijke richting dan nu 
voorzien zou deze schil van bebouwing overschrijden. Op huidige aanvraag is dit niet het geval. Zodoende is 
de aanvraag niet strijdig met de bepalingen van het richtinggevende deel van het Gemeentelijk 
Structuurplan Waregem;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 1 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De aanvraag tot planologisch attest ontvangen op 14 oktober 2015 op naam van MATTHYS nv, 

Leemputstraat 75 te 8792 Waregem, met betrekking tot een perceel gelegen te 8792 Waregem, 
Leemputstraat 75, kadastraal bekend als Waregem, 5de afdeling, sectie B, nr. 387P3, 387R3, 388R, 
388L, 387A3, 387W2, 394/2, 395, 396A wordt verleend onder voorwaarden: 
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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. 
Art. 2: Een afschrift van het planologisch attest, gevoegd in bijlage, wordt conform art. 4.4.25 §5 bezorgd 

aan de aanvrager en aan de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen. 
 
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 

De Raad 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het aanbod dat de stad kreeg van VZW Fietspromo/Golazo sports NV (de organisator) om gaststad te 
zijn voor de Cyclocross Masters voor 2017, 2018 en 2019; 
Gelet op de bedoeling van de organisatie om er een city center cyclocross van te maken met het parcours in 
de stad en om gratis toegang te verlenen aan de toeschouwers tijdens dit evenement; 
Gelet op de vraag van de organisatie van dit evenement om een jaarlijkse toelage te krijgen van 15 000,00 
euro te storten aan de VZW Fietspromo; 
Gelet op de wederzijdse afspraken vervat in een protocol tussen stad en de organisator met betrekking tot 
het verkrijgen van deze toelage, dat als integraal onderdeel ter beslissing aan de gemeenteraad voorligt; 
Overwegende dat de nodige de kredieten zullen voorzien worden in het budget van 2017, 2018 en 2019 van 
de stad op de budgetcode 6497000/VT/0719; 
Gelet op het gunstig advies van de financieel beheerder; 
Gelet op het verslag van de gemeenteraadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1:  Een toelage van 15 000,00 euro toe te kennen aan de VZW Fietspromo in het kader van de 

organisatie van de Cyclocross Masters voor 2017, 2018 en 2019.  
Art. 2: Het protocol tussen stad en de organisatie met de wederzijdse afspraken in het kader van dit 

gebeuren wordt goedgekeurd. 
Art. 3:  Een afschrift van deze beslissing wordt aan de financieel beheerder overgemaakt. 
 
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, 
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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:  
Bijlage: Protocol tussen Stad Waregem, vzw Fietspromo en Golazo Sports NV in het kader van de 
organisatie van de Cyclocross Masters einde wielerseizoen 2017-2018 en 2019 
Betrokken partijen 

 VZW Fietspromo, Abdijstraat 5, 3271 Averbode, hierna genoemd de organisator 

 Stadsbestuur Waregem, Gemeenteplein 2 te 8790 Waregem 

 VZW Fietspromo besteedt de uitvoering, de communicatie en de commercialisatie van het evenement uit 
aan het gespecialiseerde marketingbedrijf Golazo Sports NV 

 Golazo Sports NV is aanspreekpunt voor de Stad Waregem voor alles wat betreft de praktische organisatie 
Voorwerp 

 De organisatie van de Cyclocross Masters in 2017, 2018 en 2019 in het centrum van de stad.  Dit 
evenement is gratis toegankelijk voor de toeschouwers. 

 Het evenement, de naam, de URL, het concept,... zijn eigendom van de VZW Fietspromo 
Wederzijdse afspraken 

Organisatie 

 De Stad Waregem geeft de toestemming aan de VZW Fietspromo tot het organiseren van het evenement 
Cyclocross Masters in de Stad Waregem in 2017, 2018 en 2019.  

Het programma loopt van 15u00 tot 22u30. 

 Het evenement is een co-organisatie van de Stad Waregem, VZW Fietspromo en Golazo Sports NV. Hierna 
genoemd als “de organisatie”. 

 De organisatie staat in voor de volledige organisatie van het evenement (volledig eventmanagement en 
productie). Dit omvat ondermeer de opbouw en afbraak van het parcours, podium,... en het vastleggen 
van de complete wereldtop van veldrijders en de technische organisatie. 

 De organisatie zorgt voor een gevarieerd programma met zowel aandacht voor de kids, de jeugd als de 
volwassenen. 

 De opbouw- en afbraakperiode gebeurt onder een minimale hinder voor omwonenden en handelaars. 

 De stad stelt de raadzaal, de parking Pand onder het Stadhuis en de Briek Schottezaal gratis ter 
beschikking op de dag van het evenement. 

 De stad geeft toestemming om het parcours uit te bouwen op de dag van het evenement. 

 De stad zorgt voor hulp van de stadsdiensten bij de aanleg en afbraak van het parcours (plaatsen en 
wegnemen nadars), dit samen met de event manager van Golazo Sports en in onderling overleg. 

 De stad voorziet de nodige nadars en zorgt voor het uitzetten en wegnemen ervan in samenspraak en op 
aanwijzen van Golazo Sports.  

 De stad geeft toestemming aan de organisatie tot het uitbaten van maximum 5 publiekscateringstanden 
op het parcours dit in samenspraak met de stad wat betreft de plaatsing ervan. 

 Golazo Sports zorgt voor een afvaleiland bij elke cateringstand en staat zelf in voor de opruiming in een 
straal van 50m rond de cateraar. 

 De stad laat geen extra randactiviteiten toe, maar de bestaande horecazaken op het parcours mogen mits 
voorleggen van een activiteitenfiche een terras uitbaten waar mogelijk rekening houdende met het 
uitgetekende parcours.  

 De stad staat in voor de afvalverwijdering en het reinigen van de straten, pleinen en parkings. 

 De organisatie sluit de nodige verzekeringen af en zorgt voor de nodige keuringsattesten.  
Communicatie 

 De stad Waregem wordt dominant opgenomen in het volledige communicatie- en mediaplan, en krijgt 
visibiliteit op het evenement. 

 De stad organiseert samen met de organisatie een persconferentie en voorziet hiervoor een zaal en 
catering (drank en broodjes). Golazo Sports staat in voor het inhoudelijke verloop. 

 De stad Waregem zorgt voor de promotie van het evenement via de communicatiekanalen van de stad. 
Onthaal en VIP 

 De vertegenwoordigers van de stad worden betrokken bij de podiumceremonie. 

 Er zijn All Area badges voor het college van burgemeester en schepenen. 
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 Stad Waregem ontvangt 50 VIP Kaffee tickets. Bijkomende viptickets worden aan de Stad aangeboden aan 
voordeeltarief, dwz 50 € excl. btw per ticket. 

 De stad geeft toestemming tot het organiseren van een VIP-hospitality in de raadzaal en tot het uitbaten 
van een VIP Kaffee aan de start en de aankomst op de markt. 

Subsidie en afspraken omtrent sponsoring 

 De stad betaalt een subsidie aan de VZW Fietspromo van vijftienduizend (15 000 EUR) per jaar na 
verantwoording.  

 De stad kan aankloppen bij overheden (Provincie, Westtoer, Gewest,...) om bij te dragen aan deze 
subsidie.  De eventuele toegewezen subsidies behoren desgevallend aan de stad toe. 

 De stad kan bijkomende sponsoren introduceren.  De inkomsten van deze lokale sponsoren worden aan 
50% in mindering gebracht van de subsidie toegekend aan de VZW Fietspromo, van zodra de aangebrachte 
sponsorgelden meer dan tienduizend euro (10 000 EUR) bedragen.  
Bij deze bemiddeling wordt voldoende rekening gehouden met de belangen van de door Golazo sports 
reeds gecontracteerde sponsors en hun sectoren. De stad zal geen sponsors van gelijkaardige sectoren 
aanbrengen. In dit verband zal de stad op elk ogenblik de actuele sponsorlijst van Golazo sports kunnen 
opvragen. 
Golazo sports zal rechtstreeks aan de sponsors factureren. 
De lijst van de door de stad geïntroduceerde sponsors wordt samen met het gesponsorde bedrag bij de 
verantwoording van de opgevraagde subsidie gevoegd. 

Duur van de overeenkomst 

 De overeenkomst wordt aangegaan voor de edities 2017, 2018 en 2019. 

 Een verderzetting – of niet verlengen – van de overeenkomst na 2019 wordt besproken en beslist begin 
februari 2019. 

Stadsbestuur Waregem 
Guido De Langhe      Kurt Vanryckeghem 
Secretaris       Burgemeester 
 
VZW Fietspromo      Golazo Sports NV 
Robert Verbeeck      Christophe Impens 
 

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

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 en 
goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 19 september 2013; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 3 december 2013; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 13 juni 2016 van vzw Sportbeheer Waregem met 
bijhorende stukken, met volgende agenda: 
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) 
Overwegende dat de schepen van sport de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw 
Sportbeheer Waregem en zij moet handelen overeenkomstig de instructies haar gegeven door de 
gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 maart 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze 

punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene 
vergadering van vzw Sportbeheer Waregem EVAP op 13 juni 2016: 
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 
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(verantwoording m.b.t. de beleidsprioriteiten sport conform BBC) 
Art. 2: De schepen van sport wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen door de gemeenteraad bij de bespreking van deze agenda. 
 
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 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juni 2013 
en goedgekeurd door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 19 september 2013; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Waregem en vzw Cultuurcentrum De Schakel 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 december 2013; 
Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering op 20 juni 2016 van vzw Cultuurcentrum De Schakel 
met volgende agenda: 
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. 
Overwegende dat de schepen van cultuur de stad vertegenwoordigt op de algemene vergadering van vzw 
Cultuurcentrum De Schakel en hij moet handelen overeenkomstig de instructies hem gegeven door de 
gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 23 februari 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze 

punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene 
vergadering van vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP op 20 juni 2016: 
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. 

Art. 2: De schepen van cultuur wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad bij de bespreking van deze agenda. 

 
 
 
Uitslag van de stemming: 



Gemeenteraadszitting dinsdag 07 juni 2016 43 

 

- 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:  
 

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

vaststellen wijze van gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 
Overwegende dat bij de verhuizing van de bibliotheek naar de nieuwe locatie alle apparatuur voor de 
zelfbediening meegenomen wordt en opnieuw gebruikt en ingebouwd wordt; 
Overwegende dat het hier enerzijds over het volledige baliesysteem (zelfbedieningsbalies, 
personeelsstations, antennesysteem en elektronische openers voor dvd‟s en cd‟s) gaat en anderzijds over het 
inlever- en sorteersysteem; 
Overwegende dat de apparatuur voor de zelfbediening door onze ICT-dienst verhuisd wordt; 
Overwegende dat het inlever- en sorteersysteem door de leverancier op de oude locatie gedemonteerd 
wordt en op de nieuwe locatie opnieuw geïnstalleerd wordt; 
Overwegende dat het inleverproces voor de bezoekers best nog gemakkelijker gemaakt wordt door de 
aankoop van drie intelligente kasten; 
Overwegende dat deze opdracht als volgt geraamd wordt: 

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 

Overwegende dat het uitbreiden van het beveiligingssysteem en de RFID-apparatuur in de nieuwe bibliotheek 
omwille van de technische specificiteit van deze opdracht enkel uitgevoerd kan worden door de firma die 
het systeem destijds geleverd en geïnstalleerd heeft, namelijk de firma Autocheck Systems bv, 
Trasmolenlaan 1, NL-3447 GZ Woerden (Nederland); 
Overwegende dat voor deze opdracht gebruikgemaakt wordt 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, technische specificiteit); 
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor het uitbreiden van het beveiligingssysteem en de RFID-

apparatuur in de nieuwe bibliotheek goed. 
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Art. 2: Deze opdracht wordt geraamd op 54 000,00 euro inclusief btw. 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. 

Art. 3: Voor deze opdracht wordt als wijze van gunnen gekozen voor 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, technische specificiteit). Deze 
opdracht is in het programma 3P ingebracht onder het nummer 2251. 

 
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:  
 

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

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 
Overwegende dat er voor het nieuwe bibliotheekgebouw best geen afzonderlijke telefooncentrale 
aangekocht wordt, maar dat de bibliotheek aangesloten kan worden op de huidige telefooncentrale van het 
stadhuis; 
Overwegende dat de telefooncentrale van het stadhuis hiervoor uitgebreid moet worden; 
Overwegende dat de kostprijs voor het leveren en installeren van hard- en software (inclusief licenties) voor 
deze uitbreiding geraamd wordt op 17 000,00 euro inclusief btw en dat de levering van 23 vaste en 3 mobiele 
telefoontoestellen in deze prijs inbegrepen is; 
Overwegende dat het uitbreiden van de huidige telefooncentrale in het stadhuis omwille van de technische 
specificiteit van deze opdracht enkel uitgevoerd kan worden door de firma die de telefooncentrale destijds 
geleverd en geïnstalleerd heeft, namelijk de firma Dimension Data Belgium nv, Telecomlaan 5-7, 1831 
Diegem, BE 0425 907 303; 
Overwegende dat voor deze opdracht gebruikgemaakt wordt 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, technische specificiteit); 
Gelet op het verslag van de raadscommissie van 31 mei 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor het uitbreiden van de huidige telefooncentrale van het 

stadhuis goed om de bibliotheek op deze centrale aan te kunnen sluiten. 
Art. 2: Deze opdracht wordt geraamd op 17 000,00 euro inclusief btw. 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. 
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Art. 3: Voor deze opdracht wordt als wijze van gunnen gekozen voor 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, technische specificiteit). Deze 
opdracht is in het programma 3P ingebracht onder het nummer 2259. 

 
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 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad Waregem sinds 1999 een samenwerking heeft opgebouwd met de erkende vzw 
HuRoKi en deze steunt onder de vorm van een jaarlijkse toelage;  
Gelet op de goedgekeurde begroting 2016 van de stad Waregem; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 m.b.t. de verantwoording van toelagen; 
Gelet op het beschikbare budget onder het begrotingskrediet IE14overig beleid Leren en Welzijn -
2015/6640060/LW/0160/  
Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 19 mei  2016;  
Gelet op de besprekingen in de gemeenteraadscommissie van 28 mei 2016;  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 33 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art.: De gemeenteraad keurt een investeringstoelage vzw Huroki van 7.000 euro goed voor de renovatie 

van Tip Familial Bratca en infrastructuurwerken voor de aanpassing van Sufflet Bihorean naar een 
centrum voor permanente opvang verlaten kindereren. Facturen worden uitbetaald op  het 
rekeningnummer 750-9459786-19 van vzw HuRoKi na controle en goedkeuring. 

 
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. 
 

Vraag 1. vraag raadslid Inge Vandevelde: energiebesparende maatregelen in de vijf stedelijke 
basisscholen 
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“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 euro. 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 euro 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.” 

- Schepen van energie, de heer Rik Soens, zegt dat we naar aanleiding van het burgemeestersconvenant een 
interne deskundige aangesteld hebben. Hij volgt hiervoor een opleiding om dan te kijken welke maatregelen 
we kunnen nemen in onze eigen gebouwen. Indien nodig vragen we ook hulp bij Eandis die ons hierbij 
ondersteunt om te kijken wat we in welke gebouwen kunnen investeren op vlak van energiebesparende 
maatregelen. Eandis heeft ook eigen personeel en als de werkzaamheden dermate groot zijn, wordt nog 
beroep gedaan op een gespecialiseerd studiebureau. De schepen zegt dat de energiescans niet meer 
aangeboden worden door de provincie omwille van het feit dat er op vandaag geen enkele instelling gebruik 
van gemaakt heeft. Wat de subsidies betreft, is er geen maximum van 600 euro als subsidie, maar het gaat 
over 600 euro maximaal in project, waarvan er 300 euro kan aangevraagd worden voor die kleine 
maatregelen. Wij zullen wel alle scholen blijven motiveren om via de MOS-werking verdere ondersteuning te 
bekomen. Indien er een school wenst te (ver)bouwen, wordt er nog een gratis energiescreening van de 
bouwplannen aangeboden door de provincie, onder de voorwaarde dat de plannen dan binnen de 5 jaar 
uitgevoerd worden.  
 
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?” 

- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat de werken reeds aangekondigd werden in 
De Sprong van februari. Op 22 februari startte het openbaar onderzoek van 30 dagen tot het verkrijgen van 
de bouwvergunning. Dit werd op twee plaatsen aangekondigd via een aanplakbord. We verkregen de 
vergunning op 25 april en deze werd dan ook zichtbaar op twee plaatsen uitgehangen. Op donderdag 12 mei 
was hier in de raadszaal een bewonersvergadering en een 30-tal mensen waren aanwezig. Finaal werden de 
werken op vrijdagmorgen 20 mei op de website geplaatst en werd nog een mail verstuurd naar de scholen. 
We hebben in deze voldoende gecommuniceerd, meent de schepen.  
Wat het tweede punt betreft, geeft de schepen de chronologie. Prijsvraag op 19 februari, offerten binnen 
tegen 5 april, toewijzing in het schepencollege van 10 mei en op 11 mei werd na onderling overleg met de 
aannemer bevel van aanvang gegeven. Zo kon men starten op 23 mei in de Processiestraat, zijnde de 
aansluiting op de riolering. Een ideaal scenario om de werken voor Waregem koerse te kunnen finaliseren. 
Ook de beide scholen bevestigden dit op de vergadering. 
Wat punt 3 betreft, neemt de schepen over uit het verslag: 
“Fase 1: Aanleg riolering en wegenis Processiestraat: helft van de parking in te nemen als werfzone voor de 
aannemer die start op maandag 23 mei. Andere helft parking nog mogelijkheid tot parkeren voor 1 week.”  
Dit innemen kon uiteraard niet op maandagmorgen worden ingevoerd, wat begrijpbaar is zegt de schepen. 
De opsplitsing is vrijdag gebeurd maar de volledige parking was nog bruikbaar.  In het weekend werden de 
hekkens doorgetrokken tot aan Alfa Solutions. De maandag werden deze hekkens gedraaid om de zone kant 
Processiestraat volledig buiten gebruik te stellen als parking en om in te richten als werfzone. Wij hebben 
geen weet van geblokkeerde wagens, beide delen hadden een uitrit. 
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Afwezigheden bij dit punt:  
 

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?” 

-Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de Markt en bij uitbreiding een stuk van het 
centrum jaarlijks een aantal maal verkeersvrij gemaakt worden voor evenementen. Dit is het geval bij de 
Cyclocross Masters, Waregem in de Kijker, Horeca pinksterevent, Batjes en Pandjes, Waregemse Gordel, de 
Kasteelconcerten, Waregem Koerse en de braderie. Deze verkeersvrije momenten kunnen op begrip van de 
bewoners rekenen omdat er effectief activiteiten op straat doorgaan. Toch zijn er bewoners die maatregelen 
moeten nemen om minder mobiele familieleden op te halen of af te zetten, voor het leveren van 
maaltijden, de thuisverpleging of-verzorging, inwoners met kleine kinderen, familiefeesten, … Bewoners 
appreciëren het niet als straten zonder reden of zonder activiteiten verkeersvrij gemaakt worden.  
Dit jaar gaat er veel energie naar de implementatie van het parkeerbeleidsplan. We willen volop inzetten op 
het promoten van de flankerende maatregelen zoals daarnet goedgekeurd: fietslease, fietskluizen en het 
gebruik van de randparkings. Daarom neemt de stad ook deel aan het LaMa-project van het netwerk 
duurzame mobiliteit. De projectnaam is “laboratorium mobiele alternatieven”. 25 personen die in de stad 
werken, wonen of de stad bezoeken (waaronder raadslid Vandevelde zelf) hebben tijdens 2 workshops 
nagedacht over hoe we het stappen en trappen in het centrum kunnen promoten. In de komende weken 
wordt er onder leiding van het Netwerk duurzame mobiliteit een proefproject uitgewerkt om uit te testen 
tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september. Het is dan de bedoeling om gedurende een 
volledige week te werken rond het promoten van het stappen en trappen naar het centrum. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dergelijk project meer kan bijdragen aan een duurzame mobiliteit dan de Markt of het 
centrum op een zondag verkeersvrij te maken. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat men aan een verkeersvrije zondag wel activiteiten kan 
koppelen. Men kan er een verkeers- en mobiliteitsmarkt van maken. Op die manier kan men verschillende 
mobiliteitsmodussen voorstellen aan de bevolking. Men zou hier een aangename activiteit kunnen van maken 
voor de bevolking. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat De Gordel al zo een evenement is. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat men het ook kan opentrekken naar andere facetten m.b.t. 
mobiliteit, bv. de deelauto‟s. Op zo een zondag zou men dat duidelijker kunnen promoten. Er zijn al heel 
wat steden en gemeenten die sterk inzetten op zo een verkeers– en mobiliteitsmarkt. 
 
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/u terwijl je er maximaal 70 km/u 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.” 

-Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er een aantal investeringsprojecten lopen. Dit 
gaat over de herinrichting van invalswegen. Dit gaat meestal samen met het vernieuwen van de riolering, 
e.d. subsidiedossiers vragen meerdere jaren voorbereiding. Financieel is het niet haalbaar om in één 
legislatuur meerdere invalswegen infrastructureel grondig aan te pakken. Dit gaat over veel geld, we moeten 
wachten op geld van hogere overheid enz. Dit najaar start de provincie met de studie voor de aanleg van 
fietsinfrastructuur in de Desselgemseweg en de Waregemstraat. Voor de Gentseweg is er een studie bezig. 
De Posterijstraat zal dan de volgende invalsweg zijn die infrastructureel zal aangepakt worden en ingericht 
zal worden op die manier dat het fietsveilig is. Wat snelheidsremmende maatregelen betreft, zoals bv. 
verkeersdrempels, mogen die enkel genomen worden als de toegelaten snelheid op die wegen lager dan of 
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gelijk is aan 50 km/uur. Het verlagen van de snelheid op invalswegen en het aanbrengen van 
snelheidsbeperkende maatregelen zou kunnen leiden tot een verschuiving van het verkeer naar parallelle 
woonstraten wat natuurlijk niet de bedoeling is. Een invalsweg moet voor bestuurders nog altijd sneller zijn 
dan andere routes. Flitscamera‟s moeten er toe bijdragen dat de toegelaten snelheid van 70 km/uur 
gerespecteerd wordt.  
 
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?” 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat de problematiek ook al in de pers kwam. Zij heeft tot 
haar genoegen ook gelezen dat het schepencollege het probleem erkent en van plan is om maatregelen te 
nemen. Wat zijn de maatregelen die concreet zullen genomen worden? 
- Schepen van milieu, de heer Peter Desmet, zegt dat het gemakkelijker is om tijdens de week het park op 
te ruimen. Het probleem stelt zich vooral in het weekend. Enkele jaren geleden hebben we het aantal uren 
al uitgebreid van de ploegen die zwerfvuil ruimen in het centrum naar de zaterdag tot 16.00u. We stellen 
het probleem van zwerfvuil vast in heel het centrum. We zullen nu op zondag ook twee man inzetten om het 
vuil op te ruimen. Vanaf de maandag zijn de gewone ploegen dan weer op baan. We zullen ook vragen aan 
de politie om nog meer te controleren in het park. We hebben zopas de GAS-reglementering goedgekeurd en 
we hopen dat we dit ook als doeltreffend middel kunnen gebruiken om te sanctioneren. We hebben een 
huishoudelijk reglement voor het park maar met dit kon moeilijk gehandhaafd worden. Met het toepassen 
van GAS krijgen we de mogelijkheid om op te treden en sancties toe te passen.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het ook over sensibiliseren van de bevolking gaat. Als men 
de zaterdagnamiddag nog opruimt en de zondagmiddag is er een groep die drankblikjes achterlaat, is het 
niet gemakkelijk.  
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat sensibiliseren inderdaad zeer belangrijk is. Zij vraagt wat 
het concreet plan is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er heel concreet een ploeg ingezet wordt om zwerfvuil op 
te ruimen op zaterdag en zondag.  
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, vraagt wat er concreet ondernomen wordt naar sensibilisering toe. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er om de 20 meter een vuilnisbak staat en dat men het 
vuil toch op de grond smijt. Misschien moeten we nog bordjes zetten met een boodschap, maar iemand die 
niet van goede wil is, zal zich niet storen aan die bordjes. 
- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, wil ook nog inpikken op de vraag van raadslid Inge Vandevelde om 
het park al open te stellen vanaf 08.00u.  Liever vanaf 08.30u.  
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hier al meermaals over gedebatteerd werd. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

Vraag 6. vraag raadslid Jan Balduck: ZuidBoulevard waterpartij 

“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 euro. 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 euro. 
Vragen : 
- Wie heeft het bestek opgesteld voor de waterpartij? 
- Hoe kan een waterpartij met 30 spuitkoppen 40 000 euro meer kosten dan een met 60 spuitkoppen? 
- Zoudt ge niet beter opnieuw aanbesteden op basis van een degelijk bestek? » 

- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat de aanleg van de waterpartij deel 
uitmaakt van het PPS-project ZuidBoulevard. Conform het DBF-contract (Design-Build-Finance) afgesloten 
met de bouwpromotor Vanhaerents Development nv op 10 januari 2012, worden alle uitvoeringsbestekken 
opgemaakt door de studiebureaus van deze projectontwikkelaar, met name studiebureau Demey in 
samenspraak met Bas Smet. De zaken besproken in het schepencollege van 12 mei 2016 hebben op zich niet 
rechtstreeks iets te maken met de techniciteit of kwaliteit van de voorgelegde offerten, dan wel met de 
wens naar een grotere beleving op de ZuidBoulevard net via de waterpartij. Beide offerten zijn immers op 
vlak van techniciteit en kwaliteit gelijkwaardig en gaan over hetzelfde aantal spuitkoppen. De keuze in het 
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schepencollege van 12 mei 2016 voor het gunstigste (en goedkoopste) voorstel (Aquafontal) maakt het 
mogelijk om met deze onderaannemer verder te onderhandelen over de optimale uitvoering en beleving, 
rekening houdend met de technische omstandigheden op de ZuidBoulevard (zoals bijvoorbeeld de 
waterafvoer). Een concreet voorstel, uitgewerkt door het studiebureau Demey, de landschapsarchitect Bas 
Smet en de onderaannemer Aquafontal wordt nu eerstdaags verwacht. 
 
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? » 

- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat dit kan. De schepen zegt dat dit geen vraag is voor de 
gemeenteraad en dat dit eenvoudig kan gemeld worden aan het secretariaat. Het raadslid mag erop rekenen 
dat deze meldingen ook opgevolgd worden. 
 
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 gekregen 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?” 

- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de samenstelling van de jury werd goedgekeurd in zitting 
van 7 april. Hierin zetelen: Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie en Maria 
Polfliet. Er is een afvaardiging van de fracties in de gemeenteraad. Elke fractie heeft recht op één 
vertegenwoordiger-raadslid per partij. In de jury zetelen ook een aantal externe experten: de juridisch 
adviseur van Publius, Wilfried Vandeghinste (voormalig coördinator stedenbouw Leiedal), de voorzitter van 
Gecoro (Filiep Loosveldt) en van stedenbouw Brugge zal Veerle Lenoir deelnemen. Daarnaast zijn er nog 
leden van het stadspersoneel met een adviserende stem: de stadssecretaris, de financieel beheerder, de 
stedenbouwkundig ambtenaar, het diensthoofd wegen-waterlopen-verkeer en diensthoofd patrimonium. Er 
hebben drie projectontwikkelaars ingediend:  
1) Eribo nv uit Waregem met architect Goddeeris uit Kortrijk en hoofdaannemer nv Vanhout uit Geel 
2) de ION Holding bvba + Alheembouw + nv De Steenoven met architectenbureau Buro II en Tim Wielfaert 
met hoofdaannemer Bogdan & Van Broeck uit Brussel 
3) Vanhaerents Development nv uit Gent met architecten Stephane Beel en Adins & Van Looveren met 
hoofdaannemer Artes-Depret nv. 
Wat de score en de derde ronde betreft, zegt de burgemeester dat er vooropgesteld werd dat er drie 
kandidaten zouden kunnen deelnemen aan de tweede ronde, en mits alle drie de kandidaten voldoen aan de 
toetredingsvoorwaarden uit het bestek, zijn alle drie de kandidaten geselecteerd zonder toepassing van de 
voorziene selectiecriteria. 
De drie kandidaten hebben alle drie een bod uitgebracht op het optioneel onderdeel, zijnde het hotel.  
Wat de verdere procedure betreft, zegt de burgemeester dat de selectie betekend werd aan alle kandidaten 
met de vraag om hun voorstel verder uit te werken tegen eind oktober. De uiterste datum van indiening is 
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eind oktober. Daarna volgt de beoordeling en zal er met één kandidaat verder onderhandeld worden met het 
doel om een overeenkomst af te sluiten, hopelijk tegen eind 2016.  
- Raadslid, de heer Bernard Loosveldt, vraagt of er met de kandidaten duidelijk afgestemd werd dat er, 
gegeven het feit dat de procedure niet gevolgd werd, geen klacht kan ingediend worden nadien. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit afgestemd werd met de drie kandidaten en met onze 
juridische raadgever. 
- Raadslid, de heer Bernard Loosveldt, vraagt of er nog altijd rekening gehouden wordt met het feit dat er 
gevraagd wordt naar een overkapping van of een tunnel. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit niet gevraagd werd. 
- Raadslid, de heer Bernard Loosveldt, zegt dat het wel in het RUP staat. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit niet betekent dat dit moet uitgevoerd worden. Het is 
mogelijk voor de ontwikkelaars om dit in hun project op te nemen. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij de vraag eigenaardig vindt, omdat de fracties ruim een 
maand geleden deze informatie gekregen hebben. De vraag is wel interessant. Hij meent begrepen te 
hebben dat een groot deel van de middelen die verkregen worden in het kader van de realisatie van dit 
project, voor de vernieuwing van het voetbalstadion moeten dienen. Het raadslid meent dat wij al jarenlang 
een grote sponsor zijn van de voetbal. We investeren zeer sterk in het voetbalpatrimonium. Hij herinnert 
zich nog het akkoord over een samenwerkingsovereenkomst. De abonnementsgelden zijn ondertussen bekend 
gemaakt en dit zorgde voor heel wat commotie bij de supporters. Het zou goed zijn, moest het stadsbestuur 
eens zijn licht op steken over die prijzen. Er is sprake van 20, 25, 30% verhoging van het abonnementsgeld. 
Dit is veel, zeker voor gezinsabonnementen komt dit toch hard aan. Misschien kan het stadsbestuur ingrijpen 
om die prijzen wat te milderen. Dit kan in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgenomen worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij al contact gehad heeft met de manager hierover. De 
plaatsen achter de doelen zijn goedkoper geworden. De betere plaatsen zijn duurder geworden. Dit is dan 
nog het lager gemiddelde van de eerste nationale ploegen. We zullen dit wel nog aankaarten in het overleg 
met de voetbal, zegt de burgemeester. 
 
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?” 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij begrepen had van raadslid Kasmi dat het probleem ook al 
aangekaart werd in de raad van bestuur van cultuurcentrum De Schakel. 
- Schepen van cultuur, de heer Pietro Iacopucci, zegt dat de problematiek inderdaad gekend is. Dit kan wat 
genuanceerd worden. Het is ook afhankelijk van het weer buiten. We stellen dit niet alleen vast in de 
schouwburg maar ook in de andere zalen. Het manifesteert zich voornamelijk op de achterste rijen, het 
dichtst bij het plafond. Door het aantal personen wordt inderdaad heel wat Watt geproduceerd. De 
problematiek is een grote uitdaging. Er zijn niet alleen de mensen, maar ook de spots die warmte genereren. 
De Schakel is een gebouw van 40 jaar oud. Het gebouw beschikt over een luchtgroep, maar niet over een 
koelgroep. Er is hoogstens ventilatie mogelijk met lucht op buitentemperatuur maar niet met gekoelde 
temperatuur. In het verleden hebben we al een aantal studies uitgevoerd om te zien of er iets kan aan 
gedaan worden. Er werden al een aantal studiebureaus aangesteld. De laatste keer werden enkele pistes 
onderzocht. Een eerste piste die onderzocht werd door studiebureau Antea betreft een koelcel die onder het 
Pand staat en die vroeger nog gefunctioneerd heeft voor het koelen van de raadzaal, maar die nu ook niet 
meer werkt. Door gewijzigde wetgeving was het niet mogelijk om diezelfde koelcel te gebruiken voor 
meerdere zalen. De tweede piste was om een volledig nieuwe koelproductie te voorzien. Dit zou een hoog 
kostenplaatje hebben. De raming was 300 000 euro excl. btw voor de productie van de koeling en de 
koppeling van de Schakel. Een bijkomend probleem is nog, als de koeling op volle kracht aanligt, dat dit voor 
geluidshinder zorgt tijdens de voorstellingen. De dimensionering van de luchtkanalen is er namelijk niet op 
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voorzien. Men zou dus niet op maximaal vermogen kunnen werken en dan werd de conclusie gemaakt dat de 
kost te hoog was ten opzichte van het nut. We willen kijken naar de toekomst en zullen nu onze kans grijpen 
met de uitbreiding van de Schakel met de blackbox. Die blackbox zal ook moeten voorzien worden van een 
ventilatiesysteem en het lijkt mij aannemelijk dat er meer rendement uit een vernieuwd koelsysteem kan 
gehaald worden naarmate dat er meer zalen gebruik van maken, zegt de schepen. We zullen dus zeker die 
vraag meenemen naar de ontwerper in het kader van de uitbreiding van de Schakel. Er zal dus zeker een 
keuze moeten gemaakt worden in functie van de beschikbare financiële middelen. Het is een moeilijke 
problematiek die we zeker zullen voorleggen aan de ontwerpers die expertise hebben in dergelijke materie. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

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

“Ik vernam onlangs dat dat het GOED te BAEULIEU 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?” 

BEHANDELD IN GEHEIME ZITTING, samen met punt H2. 
 
Afwezigheden bij dit punt:  
 

31. goedkeuren verslag vorige zitting 

- Raadslid, mevrouw Heidi Vandenbroeke, zegt dat de burgemeester haar beloofd had om een overzicht te 
bezorgen van de commerciële invulling van de ZuidBoulevard. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, excuseert zich hiervoor en zegt dat hij dit zal doorsturen. 
 
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, 

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:  
 


