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 Verslag gemeenteraad 
dinsdag 04 oktober 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, 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, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 
 
Verontschuldigd/Afwezig: 
Peter Desmet: Schepen afwezig voor 4 (cfr. GD art. 27), 5 
Nele Coussement: Raadslid afwezig voor 1 
Bernard Loosveldt: Raadslid 

 

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 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, heeft nog een vraag betreffende de vorige gemeenteraad over het 
dossier van Eandis. Dit werd in Waregem goedgekeurd maar ondertussen is de situatie veranderd. Moeten we 
nu opnieuw stemmen? Wat is er juist beslist bij Eandis? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat er algemene vergadering geweest is bij Eandis. Het punt 
is daar niet behandeld. Het punt is dus zonder voorwerp. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat ze op de gemeenteraad van 6 september onvoldoende op de 
hoogte was van het dossier en ze vermoedt dat ze niet alleen was. De laatste maand hebben we gehoord dat 
vele lokale politici in diverse fracties bochten hebben gemaakt of een ander inzicht kregen. Zij heeft toen 
'vóór' gestemd, maar ze wil nu duidelijk stellen namens haar partij Groen dat ze anders had moeten 
stemmen. Ze zegt dat ze zelf beter moest geweten hebben. Groen nationaal was al van in het begin zeer 
kritisch en tegenstander van de Chinese deal. Het raadslid is naar de infovergadering geweest van Eandis in 
Kuurne. Ze heeft daar veel uitleg gekregen. De deal is ondertussen afgesprongen om twee redenen, nl. 
Antwerpen die de stekker uitgetrokken heeft en een Waalse gemeente die ook niet wou afsplitsen vóór 2019. 
De partij Groen hoopt dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid neemt, die moet zorgen voor 
stabiliteit. Dit overstijgt duidelijk de draagkracht van steden en gemeenten. Er zal nieuw kapitaal moeten 
gezocht worden. Hopelijk worden kapitaalparticipaties mogelijk gemaakt voor burgers. 
- Raadslid, de heer Willy Benoit, wil namens de CD&V-fractie de gelukwensen overmaken aan het 
schepencollege, de administratie en vooral het personeel van de bib dat de voorbije weken schitterend werk 
geleverd heeft. Het resultaat mag er zijn. Ondertussen hebben al heel wat Waregemnaars en niet-
Waregemnaars de bibliotheek bezocht en die mag gezien worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de schepen van cultuur de gelukwensen zal overmaken 
aan de bibliothecaris en het personeel. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, komt nog terug op de opmerkingen van de collega's betreffende Eandis. 
Het zou een goede zaak zijn om de volgende keer dat dergelijk punt aan bod komt, eerst de infovergadering 
af te wachten. Hij is zeker dat heel wat raadsleden die op de infovergadering aanwezig waren, misschien 
anders zouden gestemd hebben op de gemeenteraad. Die infovergaderingen zijn tenslotte bedoeld om de 
raadsleden duidelijk te informeren. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de infovergadering ná de gemeenteraad was en dat er 
een deadline was om de beslissing over te maken. 
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- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat er andere gemeenten zijn die gevraagd hebben aan Eandis om 
ter plaatse informatie te komen geven en er zijn gemeenten die de infovergadering afgewacht hebben en 
een extra gemeenteraad georganiseerd hebben. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat zijn fractie zich aansluit bij de felicitaties aan het personeel. 
 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: donderdag 3 november 2016 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 8 november 2016 om 19.00u. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Nele Coussement, Bernard Loosveldt: Raadsleden 
 

2. goedkeuren opdracht leveren van een dienstvoertuig voor de administratieve diensten + 
vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, vraagt waarom er altijd gekozen wordt voor tweedehands voertuigen.  
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat het budget een belangrijk aspect is. We rijden 
voldoende kilometers, maar ook niet overdreven veel. De laatste dienstwagen die aangekocht werd in april 
2015, was een Renault Scenic van 1,5 jaar oud. We opteren voor jonge occasies omdat dit prijs-kwaliteit de 
beste optie is. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat men heel goed moet selecteren, als men rekening wil houden 
met energiezuinigheid en onderhoud. In de beschrijving staat dat men ook een CNG-motor mag aanbieden. In 
tweedehands voertuigen zijn die bijna niet te vinden. Men zou beter de keuze maken om up-to-date wagens 
aan te kopen. De dienstwagens rijden toch gemiddeld 10 000 à 12 000 km per jaar. Groen heeft ook al 
enkele keren voorgesteld om in het Cambio-verhaal te stappen. We moeten daar aandacht voor hebben. Men 
heeft ook niet altijd een wagen nodig om zich te verplaatsen. Er is het openbaar vervoer, er is de fiets. 
- Schepen van financiën, de heer Rik Soens, zegt dat hij nog een punt uit de commissie wil verduidelijken. 
We hebben 4 dienstwagens voor personenvervoer en 1 dienstwagen Renault Kangoo (zonder achterzetels) die 
vnl. door de technische diensten gebruikt wordt. 
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 de administratieve diensten nood hebben aan een bijkomend dienstvoertuig; 
Overwegende dat er een jong tweedehandsvoertuig aangekocht wordt; 
Overwegende dat er een variant met CNG-motor (aardgas) aangeboden mag worden; 
Overwegende dat de kostprijs als volgt geraamd wordt: 

Omschrijving Raming inclusief btw 

1 dienstvoertuig voor de administratieve diensten € 25 000,00 

Overwegende dat er een marktverkenning met onderhandeling gedaan wordt; 
Overwegende dat het nodige krediet voor deze opdracht als volgt ingeschreven is in het investeringsbudget 
2016: 

Omschrijving Budgetsleutel Ramingnummer 

1 dienstvoertuig voor de administratieve diensten 2016/2430000/IW/0119 2016000198 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad keurt de opdracht voor het leveren van een dienstvoertuig voor de 

administratieve diensten goed. 
Art. 2: De in artikel 1 beschreven opdracht wordt als volgt geraamd: 

Omschrijving Raming inclusief btw 

1 dienstvoertuig voor de administratieve diensten € 25 000,00 
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Art. 3: Voor het dienstvoertuig voor de administratieve diensten (jong tweedehandsvoertuig) wordt een 
marktverkenning met onderhandeling toegepast. 

Art. 4: Voor het dienstvoertuig is als volgt krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2016: 

Omschrijving Budgetsleutel Ramingnummer 

1 dienstvoertuig voor de administratieve 
diensten 

2016/2430000/IW/0119 2016000198 

 
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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

3. onroerende goederen: goedkeuren aankoop Bezoekerscentrum Wereldoorlog I en goedkeuren 
aankoopakte tweede verdieping en  basisakte van medeëigendom tribune renbaan Waregem 

- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, meldt dat er een paragraaf toegevoegd werd aan de basisakte en 
de aankoopakte, waarin de verkoper verklaart dat het nieuw gebouw voldoet aan alle eisen inzake 
brandveiligheid voor het uitbaten van een bezoekerscentrum. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat N-VA zich zal onthouden bij de stemming over dit punt en punt 19. 
Zij zijn nog altijd voorstander van een bezoekerscentrum in de onmiddellijke nabijheid van het kerkhof en in 
samenwerking met de Amerikanen. Dit is nu niet het geval en is misschien te wijten aan een dubbele 
agenda. Door het bezoekerscentrum in de tribune op de hippodroom op te nemen, wordt er een groot 
cadeau gedaan aan de Waregemse Koersmaatschappij, die waarschijnlijk de rijkste vereniging is van 
Waregem. We hebben niets tegen ondersteuning, maar hadden liever iets gezien onder de vorm van een 
borgstelling of een renteloze lening. Dan zou de Waregemnaar hier niet mee moeten betalen via de 
belastingen. Hij twijfelt er niet aan dat Waregem Koerse een rendabele onderneming is. Men kan dus zeker 
wel een lening krijgen. Waregem kan zich niet de stad van het paard blijven noemen, als de drafkoersen 
zouden verdwijnen. De drafkoersen moesten dit jaar ook al wijken omwille van de bouw van de tribune. De 
vereniging 'Waregem Draaft' zou wellicht ook wel structurele hulp kunnen gebruiken. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, vraagt om de discussie te beperken tot het punt over het 
bezoekerscentrum. Het raadslid mag vragen stellen over de drafkoersen, maar dit doet hier niet ter zake. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat een beetje meer transparantie in het beleid m.b.t. de paarden wel 
gewenst is. Het raadslid besluit met te zeggen dat de fractie kritisch zal blijven toezien op de exploitatie 
van het 'verschuifbaar' museum. Hij raadt in elk geval aan om mobiele camera's te plaatsen zodat men kan 
zien wie binnen komt en waarom. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij het persoonlijk nogal kwalijk neemt dat raadslid 
Balduck het schepencollege verwijt van een dubbele agenda te hebben. Het raadslid heeft duidelijk geen 
weet van het traject dat het stadsbestuur afgelegd heeft om een samenwerking met de American Battle 
Monument Commission te bewerkstelligen op de begraafplaats. Partijgenoten van het raadslid kunnen 
hiervan getuigen, want ze hebben deelgenomen aan die vergaderingen. De stad is er jaren mee bezig 
geweest en het project is uiteindelijk afgesprongen. We hebben gezocht in de onmiddellijke nabijheid om 
een afzonderlijk bezoekerscentrum te realiseren. De dichtst mogelijke locatie is de hippodroom geworden en 
dit is allesbehalve een sponsoring aan de Koersmaatschappij, mocht het raadslid dit insinueren. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de titel van het agendapunt slecht geformuleerd is. Er wordt 
vermeld dat het over de aankoop van een bezoekerscentrum gaat. We kopen echter geen bezoekerscentrum, 
maar een polyvalent gebouw. Dit is een groot verschil. In de ontwerpbeslissing staat dit correct vermeld. Het 
raadslid verwijst nog naar een persartikel dat verschenen is in april 2016, waar de burgemeester toen 
aangegeven heeft dat de kostprijs van het gebouw of van de ruimte 1,3 MIO euro zou zijn. Hier spreken we 
nu over een kleine 2 MIO euro. In de gemeenteraadsbeslissing van een jaar geleden hebben we toen ook 
aangetoond dat het over een bedrag ging van 1 350 000 euro exclusief btw. Naar buiten toe moet dit ook 
correct gecommuniceerd worden. Het stadsbestuur is nog altijd btw-plichtig en die 2 MIO euro zal moeten 
betaald worden. Hij heeft ook nog twijfels bij de basisakte. Hierin is een zin opgenomen die heel wat 
mogelijkheden biedt aan de vereniging van mede-eigenaars. De stad is voor 24% aandeelhouder. In de akte is 
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opgenomen: "gebruik van de privatieven en gemeenschappelijke delen, bijvoorbeeld tijdens verschillende 
evenementen". Dit zal bepaald worden in de algemene vergadering. Dit betekent dat de vereniging van 
mede-eigenaars perfect kan beslissen dat de ruimte met Waregem Koerse of met Hype-O-Dream niet mag 
gebruikt worden. Dit laat zeer veel open. Het raadslid meent dat, als je iets aankoopt, je dit toch te allen 
tijde mag gebruiken. Het is niet aan de vereniging van mede-eigenaars om dit te beslissen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij geen expert is maar de Wet op de mede-eigendom 
laat niet toe dat één partner zomaar beslissingen kan nemen zonder toestemming van de ander.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hij wel al begrepen heeft dat we de ruimte niet zullen kunnen 
gebruiken met Waregem Koerse, terwijl dit nergens in de akte opgenomen is. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit niet in de akte moet staan. Dit zijn afspraken tussen 
de Koersmaatschappij en het stadsbestuur. De burgemeester meent dat het voor de hand ligt, dat het 
bezoekerscentrum in de weken aansluitend op de dag van Waregem Koerse gesloten wordt. Er worden tenten 
opgebouwd, er wordt rondgereden met heftrucks, en dergelijke meer. De veiligheid moet gewaarborgd 
blijven. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het bezoekerscentrum dan zal leeg gehaald worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit zaken zijn die niet in de akte moeten opgenomen 
worden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit toch moet op papier staan. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, bevestigt dat er een protocol moet afgesloten worden. Dit punt 
handelt over de aankoopakte. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, meent dat het logisch zou zijn dat dit gezamenlijk zou voorgelegd 
worden aan de raad. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat die overeenkomst op een volgende gemeenteraad zal 
geagendeerd worden. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat Groen zich ook zal onthouden, omwille van een aantal 
redenen die hier al vernoemd werden. Het is een zeer hoog prijskaartje, waar iets helemaal anders kon mee 
gerealiseerd worden en bij voorkeur ook in de nabije omgeving van het Amerikaans kerkhof. Het raadslid laat 
het schepencollege het voordeel van de twijfel en hoopt dat het een mooi project wordt. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, weet dat raadslid Vandevelde nieuw is in de raad, maar hij zegt 
dat hij eens alle verslagen zal doorsturen. Alle mogelijke alternatieven in de onmiddellijke omgeving werden 
uitgekamd. Er zijn tientallen vergaderingen geweest met de Amerikanen. Er zijn enorme inspanningen 
geleverd om te kunnen samenwerken met de Amerikanen. Er bestaat zelfs een voorontwerp. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 7 juli 2015, waarbij het principe werd goedgekeurd voor de 
aankoop en ontwikkeling van het Bezoekerscentrum Wereldoorlog I op de tweede verdieping van de nieuw te 
bouwen tribune op de hippodroom van Waregem; 
Overwegende dat de realisatie van het bezoekerscentrum Wereldoorlog I gesubsidieerd wordt door Toerisme 
Vlaanderen voor een bedrag van 952 163 euro inclusief BTW, en door de Provincie West-Vlaanderen voor een 
bedrag van 250 000 euro inclusief BTW; 
Overwegende dat er heden een akkoord is met de Koninklijke Waregemse Koersvereniging vzw voor de 
aankoop van de tweede verdieping in de nieuw opgerichte tribune aan de hippodroom te Waregem; 
Overwegende dat het nieuwe gebouw opgericht is op de huidige kadastrale percelen te Waregem, 2e afdeling 
sectie B, deel van nummers 425w en 426p, met een grondoppervlakte van 1 900,66 m² (volgens metingsplan 
opgemaakt door landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert bvba); 
Overwegende dat het stadsbestuur de privatieve delen van de tweede verdieping van het gebouw verwerft, 
evenals 2 377/10 000sten van de gemeenschappelijke delen en van de grond voor een totaal bedrag van 
1 650 232,17 euro, exclusief BTW (BTW 21% = 318 132,61 euro), en exclusief de kosten voor het verlijden van 
de akte; 
Overwegende dat de aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor het 
oprichten van een Bezoekerscentrum Wereldoorlog I; 
Overwegende dat de ruimten voor het Bezoekerscentrum Wereldoorlog I deel uitmaken van een groter 
gebouw, en er bijgevolg een basisakte van medeëigendom dient opgemaakt te worden; 
Gelet op het metingsplan, opgemaakt door het landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert bvba van 29 
april 2016; 
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door de beëdigd schatter Jo Dhondt; 
Gelet op het ontwerp van basisakte voor de medeëigendom, opgemaakt door notaris Blindeman; 
Gelet op het ontwerp van akte tot aankoop, opgemaakt door notaris Blindeman; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 31 augustus 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 25 
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tegen: 0 
onthoudingen: 7 
Besluit: 
Art. 1: De aankoop van de tweede verdieping van de nieuwe tribune op de hippodroom te Waregem, 

gelegen te Waregem, 2e afdeling sectie B, deel van nummers 425w en 426p, met een grond-
oppervlakte van 1 900,66 m² (volgens metingsplan opgemaakt door landmeetkundig bureau 
Daeninck-Audenaert bvba), zijnde de privatieve delen van dit tweede verdieping, evenals 
2 377/10 000sten van de gemeenschappelijke delen en van de grond, wordt goedgekeurd. 

Art. 2: De in artikel 1 vermelde aankoop geschiedt onder de voorwaarden, zoals vermeld in het ontwerp 
van akte van aankoop, en mits de prijs van 1 650 232,17 euro, exclusief BTW (BTW 21% = 
318 132,61 euro), en exclusief de kosten voor het verlijden van de akte. 

Art. 3: De in artikel 1 vermelde aankoop geschiedt om reden van algemeen nut, en meer in het bijzonder 
voor het oprichten van een Bezoekerscentrum Wereldoorlog I. 

Art. 4: De basisakte voor medeëigendom, opgemaakt voor de oprichting van het tribunegebouw met 
polyvalente functie, wordt goedgekeurd. 

Art. 5: Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten 
voor deze aankoop te vervullen, alsmede wordt er volmacht verleend om alle stukken, aankoopakte 
en basisakte ervan geldig te ondertekenen. 

Art. 6: De Bewaarder der Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 25 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 7 Mario Verhellen, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, 

M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

4. onroerende goederen: goedkeuren gratis grondafstand Molenstraat 10, 8790 Waregem 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, vraagt of dit een aanvulling is die gebeurt in het kader van het 
project met de assistentieflats? 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt van niet. Het gaat over het klein Molenstraatje, richting 
Oscar Verschuerestraat. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het Gemeentedecreet, art. 27 juncto en art. 51, neemt schepen Peter Desmet niet deel aan de 
beraadslaging; 
Overwegende dat in de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning van 27 maart 2014 een gratis 
grondafstand bedongen werd voor een deel van het perceel grond gelegen Molenstraat 10 te 8790 Waregem 
en kadastraal gekend Waregem 1ste afdeling, sectie C, nr. 720R P0000, met een oppervlakte van 36,10 m2; 
Overwegende dat de bovenvermelde strook grond eigendom is van de heer Peter Desmet en mevrouw Mia 
Delva, Oscar Verschuerestraat 26, 8790 Waregem; 
Gelet op het metingsplan van 1 maart 2016, opgemaakt door landmeter Jo D‟Hondt; 
Overwegende dat de verwerving gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de 
opname in het openbaar domein, nodig voor de realisatie van de nieuwe rooilijn van de Molenstraat; 
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door het notariskantoor Bénédicte Strobbe, Jan 
Bouckaertstraat 22, 8790 Waregem; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
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Art. 1: De kosteloze grondafstand voor de strook grond gelegen Molenstraat 10 en kadastraal gekend 
Waregem 1ste afdeling, sectie C, nr. 720R P0000, met een oppervlakte van 36,10 m2 en geel omlijnd 
op het metingsplan van 1 maart 2016, opgemaakt door Jo D‟Hondt, en eigendom van de heer Peter 
Desmet en mevrouw Mia Delva, Oscar Verschuerestraat 26 te 8790 Waregem, wordt goedgekeurd. 

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

Art. 3: De in artikel 1 vermelde gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het 
bijzonder voor de opname in het openbaar domein, nodig voor de realisatie van de nieuwe rooilijn 
van de Molenstraat. 

Art. 4: Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten 
voor deze gratis verwerving te vervullen, alsmede volmacht om alle akten en stukken ervan geldig 
te ondertekenen. 

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

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet (cfr. GD art. 27): Schepen 
Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

5. onroerende goederen: goedkeuren verkoop perceel grond nabij Sint-Jozefsstraat, 8790 

Waregem 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad eigenaar is van een strookje openbaar domein aan de Sint-Jozefsstraat, kadastraal 
gekend Waregem 1ste afdeling, sectie C, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 
C 1439 A P0000, 14 m2 groot en in het geel aangeduid op het metingsplan van Patrick Delesie; 
Gelet op de aanvraag van de vzw Sint-Jozefs Vrije Basisschool, Toekomststraat 75 te Waregem om 
bovenvermeld perceel openbaar domein, palend aan hun eigendom, aan te kopen met de bedoeling om de 
perceelsgrens recht te maken; 
Gelet op het schattingsverslag van 13 februari 2015, opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties met 
referte 00130 (voorheen 34040/874); 
Gelet op het metingsplan van 2 mei 2015, opgemaakt door landmeter Patrick Delesie; 
Gelet op de grootte, ligging en configuratie van het strookje grond, kan dit enkel aan de aanpalende 
eigenaar te koop aangeboden worden; 
Gelet op het ontwerp van akte, opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 31 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring te verlenen conform het metingsplan van Patrick Delesie, het perceel grond gelegen 

aan de Sint-Jozefsstraat, kadastraal gekend Waregem 1ste afdeling, sectie C, met gereserveerd 
individueel perceelsidentificatienummer C 1439 A P0000, 14 m2 groot, te desaffecteren en in te 
lijven in het privaat domein van de stad. 

Art. 2: Het stadsbestuur gaat over tot de verkoop van het strookje grond gelegen zoals vermeld in artikel 1 
en in geel aangeduid op het metingsplan  van 2 mei 2015 opgemaakt door Patrick Delesie, aan de 
vzw Sint-Jozefs Vrije Basisschool, Toekomststraat 75 te 8790 Waregem. 
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Art. 3: De in artikel 1 vermelde verkoop geschiedt mits de prijs van 700 €, hetzij 50 €/m2, te verhogen met 
alle kosten verbonden aan deze verkoop en tegen de voorwaarden zoals omschreven in de 
ontwerpakte. 

Art. 4: De opbrengsten van onderhavige verkoop komen te gunste van de stadskas. 
Art. 5: Machtiging wordt verleend aan het College van Burgemeester en Schepenen om alle formaliteiten 

te vervullen voor deze verkoop, alsmede wordt er volmacht gegeven om alle documenten en 
stukken ervan geldig te ondertekenen. 

Art. 6: De Bewaarder van Hypotheken wordt ontslagen van de verplichting om enige ambtshalve 
inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van de akte. 

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 31 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Maria Polfliet, Jules Godefroid, 
Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, 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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Peter Desmet: Schepen 
Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

6. OC ‘t Klokhuis/Deelgemeentehuis Beveren-Leie, renovatie stookplaats: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat het vervangen van de stookketel een belangrijke ingreep is, 
maar dat men ook moet kijken naar het isolatieaspect van de gebouwen. Het is belangrijk om een 
toekomstplan uit te tekenen voor de stedelijke gebouwen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hier in de toekomst rekening zal mee gehouden worden. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Gelet op de Europese Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad in zitting van 7 september 2010, waarin de overeenkomst 
goedgekeurd werd tussen Stad Waregem en Eandis, met het oog op het leveren van ondersteunende 
activiteiten door Eandis aan het lokale bestuur, in het kader van energiebesparing, energie-efficiëntie en 
(hernieuwbare) energie; 
Overwegende dat Eandis de opdracht gekregen heeft om van enkele stookplaatsen een studie op te maken 
rond de renovatie van de stookplaats; 
Overwegende dat de stookplaats van het OC ‟t Klokhuis / Deelgemeentehuis Beveren-Leie hiervoor in 
aanmerking komt, om volgende redenen: 
- Energiebesparing door een verbeterde regeling voor het OC en een grote besparing door het plaatsen van 

een aparte condenserende ketel voor de conciërgewoning; 
- Comfortverbetering door een betere regeling en instelling via visuele instelbare parameters, waarbij de 

bediening kan gebeuren van op afstand; 
Overwegende dat deze aanpassingen een besparing zouden kunnen opleveren van 2 200,00 euro per jaar en 
een jaarlijkse reductie van 8,7 ton CO2; 
Gelet op het ontwerp voor deze renovatie, opgemaakt door Eandis, met een totale kostprijs van 29 012,00 
euro excl. BTW, waarbij ook de opvolging en begeleiding door Eandis inbegrepen zijn; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via de procedure overheidsopdrachten via Eandis; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
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Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/VT/0709; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor de renovatie van de stookplaats in het OC ‟t Klokhuis / Deelgemeentehuis 

Beveren-Leie goed te keuren, opgemaakt door Eandis, en met een totale kostprijs van 29 012,00 
euro excl. BTW. 

Art. 2: Deze opdracht wordt gegund via de procedure overheidsopdrachten via Eandis. 
Art. 3: De opdracht wordt gefinancierd met kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met 

budgetcode 2210207/VT/0709. 
 
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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

7. goedkeuren nutsleidingen: aanleg nieuwe LSK langs Schoolstraat en Koning Albertstraat (thv 
stedelijke school Koning Albertstraat) 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de offerte van Eandis voor de aanleg nieuwe LSK langs Schoolstraat en Koning Albertstraat thv 
stedelijke basisschool met een raming van € 15.092,46 exclusief btw; 
Overwegende dat de bestaande LSK onder nieuwbouw kinderopvang zou komen te liggen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: De offerte van Eandis goed te keuren voor de aanleg nieuwe LSK thv de stedelijke basisschool 

Beveren-Leie,  langs Schoolstraat en Koning Albertstraat 41, Waregem voor het bedrag van  
€ 15.092,46 exclusief btw. 

Art. 2: De opdracht te financieren met kredieten in het budget van 2016 
 
Nr raming Dienst Investeringsenveloppe Budgetcode Toelichting Bedrag 

2016150092 TWW IE13overig beleid 
Omgeving 

2280007/OM/0640 uitbreiding laagspanning, openbare 
verlichting, aardgasnet, kabelnet 

€18  500,00 

 
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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
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Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

8. goedkeuren gebruiksovereenkomst met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat de stad Waregem voor de (her)aanleg van haar rioleringsstelsel een beroep kan doen op 
subsidies van de Vlaamse overheid; 
Overwegende dat op 17 juli 2015 de Vlaamse Regering besliste om steden en gemeenten een bijkomende 
impuls te geven voor de verdere uitbouw van hun gescheiden rioleringsstelsel en de optimalisatie van het 
bestaande stelsel, nl via het Lokaal Pact; 
Overwegende dat de projectkeuze voor het Lokaal Pact gebeurt door de VMM op voorwaarde dat  de 
gemeentelijke rioolbeheerder na uitvoering van de werken het beheer van de door Aquafin aangelegde 
gemeentelijke rioleringsinfrastructuur voor haar rekening neemt; 
Overwegende dat de  stad hiervoor de gebruiksovereenkomst met de VMM en Aquafin dient te ondertekenen;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Enig art: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van 

de Vlaamse Regering dd 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact, tussen de 
Stad, Aquafin en VMM goed te keuren. 

 
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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

9. rioolrenovatie op diverse plaatsen:goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat hier verholpen wordt aan verzakkingen. Worden de rioleringen 
ook preventief onderzocht? Wordt er een staat bij gehouden en weten we de risico's op middellange en lange 
termijn? 
- Schepen van openbare werken, mevrouw Maria Polfliet, zegt dat dit in een database opgenomen is. 
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 “Rioolrenovatie op diverse plaatsen” een bestek met nr. 
2016/135 werd opgesteld door de dienst Wegen, Waterlopen en Verkeer; 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Sporthalle Beveren-Leie), raming: € 30.200,00 excl. btw of € 36.542,00 incl. 21% btw 
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* Perceel 2 (Roger Vansteenbruggestraat), raming: € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 incl. 21% btw 
* Perceel 3 (Platanendreef), raming: € 40.700,00 excl. btw of € 49.247,00 incl. 21% btw 
* Perceel 4 (Remi Vanmeerhaeghestraat ), raming: € 2.600,00 excl. btw of € 3.146,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 98.500,00 excl. btw of 
€ 119.185,00 incl. 21% btw, medecontractant; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2016, op budgetcode 
2280007/OM/0310 (actie 2016140781/2016000048) van de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/135 en de raming voor de opdracht 

“Rioolrenovatie op diverse plaatsen”, 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 € 98.500,00 excl. btw of € 119.185,00 incl. 21% btw medecontractant. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Art. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

10. definitief vaststellen van het RUP 20-1 Bosstraat-Galgestraat 

- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat dit punt in april 2014 ook aan bod gekomen is. Sp.a heeft zich 
toen onthouden. Het gaat over een RUP op particuliere maat. Dit kost 14 000 euro volgens de 
protocolovereenkomst met Leiedal. Als men als eigenaar de bestemming wil wijzigen, dan moet men daar 
ook wat centen voor over hebben. 
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het niet over één eigendom gaat, 
maar over een wooncluster die allemaal in natuur- of parkgebied ligt. Al die woningen krijgen nu bijkomend 
rechtszekerheid. Voor die éne villa is een bijkomende functie toegekend. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het niet mogelijk is om die kosten te verhalen op de 
private partners. Dit werd vroeger ook al bekeken. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op de beslissing van 12 januari 2016 van de gemeenteraad waarbij het RUP 20-1 Bosstraat-Galgestraat 
voorlopig werd vastgesteld; 
Overwegende dat er een openbaar onderzoek werd gehouden van 15 februari 2016 tot en met 15 april 2016; 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek één bezwaar werd ingediend; 
Overwegende dat de Deputatie gunstig advies heeft uitgebracht binnen de termijn van het openbaar 
onderzoek; 
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gunstig advies heeft uitgebracht binnen de 
termijn van het openbaar onderzoek; 
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Overwegende dat de GECORO op 4 juli 2016 de adviezen en het bezwaar besproken heeft en het volgende 
advies heeft uitgebracht nopens het RUP 20-1 Bosstraat - Galgestraat: 

Het voorlopig vastgestelde RUP wordt gunstig geadviseerd. 
Gelet op het advies van de GECORO van 4 juli 2016; 
Overwegende dat het advies van de GECORO van 4 juli 2016 wordt bijgetreden en eigen gemaakt; 
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Algemeen Waterbeleid, de 
watertoets is uitgevoerd. De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vangt voldoende de effecten op de 
waterhuishouding op, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 
veroorzaakt;  
Overwegende dat geen aanpassingen werden uitgevoerd aan het dossier dat aan een  openbaar onderzoek 
werd onderworpen; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van maart 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 30 
tegen: 0 
onthoudingen: 2 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad stelt het RUP 20-1 Bosstraat-Galgestraat, ontwerp oktober 2016, definitief vast. 
Art. 2: Een afschrift van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de 

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

 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 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, Delphine Cloet, 
Bruno Lahousse, Philip Himpe, Marc Vercruysse, Koen Delie, 
Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, 
Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, Inge Vandevelde, 
Thea Mestdagh 

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

11. definitief vaststellen van het RUP 15-1 Stijn Streuvelsstraat 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat dit een spie is tussen de Expresweg en de Stijn 
Streuvelsstraat die momenteel als industriegebied is aangeduid en die herbestemd wordt naar kantorenzone. 
Dit is vlakbij woongebied Hoogmolen. Waarom wordt dit stuk niet omgevormd naar wonen met 
nevenfuncties? Dit deel van Waregem is al zwaar belast met bedrijvigheid. Groenbek is in die omgeving ook 
in volle ontwikkeling, met alle gevolgen op vlak van mobiliteit. Mensen die daar wonen, zullen wellicht meer 
last hebben nu dan van tevoren. Het raadslid maakt ook nog een technische opmerking. In eerste instantie 
was dit project nogal groot beraamd. De bewoners hebben gereageerd en er werden 31 bezwaarschriften 
ingediend, waarvan één lijvig dossier. Dit project is ondertussen gedownsized, waardoor het veel minder 
zwaar zal zijn. Er komen nog wel kantoren en er moet voldoende parkeergelegenheid zijn bij de kantoren 
zelf om de parkeerlast in de omliggende straten te beperken. De bewoners hebben echter nog bezwaar 
omdat er toch nog toelating is van drie bouwlagen. Ze zouden graag hebben dat er een maximum van twee 
bouwlagen wordt ingeschreven in het verordenend gedeelte en niet in de toelichtende kolom rechts.  
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de vraag nogal verwarrend is. Het 
gaat niet enkel over die spie. Het RUP is ruimer. Die spie is inderdaad nu nog zone voor zware industrie en 
die wordt hervormd naar zone voor kantoren. Het is niet evident om daar - langs de N382 - een woonzone te 
creëren. Binnen de kortste keren zal de vraag komen om daar een geluidsmuur te bouwen omdat er te veel 
geluidsoverlast is van de N382. We hebben dit ook al op andere plaatsen ondervonden. Wij denken net dat 
de geluidsoverlast zal beperkt worden, als er kantoren gebouwd worden die het geluid zullen tegenhouden. 
Het raadslid haalt aan dat de voorschriften aangepast werden. De ingediende bezwaren werden grotendeels 
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gevolgd door de Gecoro. De bewoners zullen geen extra last hebben, integendeel. De vuile site wordt 
opgekuist en op stedenbouwkundig vlak zal zware industrie niet meer mogelijk zijn.  
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat geluid weerkaatst. Als daar een kantoor gebouwd wordt met 
veel glas e.d. dan zal men misschien overlast krijgen in de Jozef Duthoystraat en de Nieuwhuizenstraat. Er 
zal op termijn toch een noodzaak zijn om een geluidsmuur te plaatsen of de snelheid te verlagen. Dit zou 
blijkbaar ook het plan zijn van het Gewest. Nu staan er borden van 70 en van 90 km/uur op die weg. Het zou 
de bedoeling zijn om alles naar 70 km/uur te brengen. We zitten daar met een mobiliteitsknoop. De N382 is 
behoorlijk verzadigd. Er moet heel dringend duidelijkheid komen vanuit Brussel. Er zullen nu wéér 
voertuigen bijkomen. Dit zal zich misschien beperken tot een 100-tal voertuigen - dit is niet veel - maar het 
komt weer bovenop de rest.  
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de mobiliteitsknoop zo vlug als 
mogelijk moet opgelost worden. Hij hoopt dat AWV snel de nodige kredieten zal voorzien voor de 
verschillende deeldossiers die lopende zijn. Een zeer cruciaal dossier is de rotonde op de Biest. Zowel AWV 
als wijzelf zijn ervan overtuigd dat de doorstroming veel vlotter zal zijn als dit kruispunt met verkeerslichten 
geregeld wordt. Een ander belangrijk aspect is de capaciteit van het op- en afrittencomplex. Het 
studiebureau Grontmij, aangesteld door AWV, is hier volop mee bezig. We verwachten snel een 
voorontwerp. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, meent dat er nog een foutje staat in de tekst. Er is sprake van de 
wisselbestemming in zone 4 en volgens het plan zou dit gaan over zone 6. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit zal gecontroleerd worden. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op de beslissing van 12 januari 2016 van de gemeenteraad waarbij het RUP 15-1 Stijn Streuvelsstraat 
voorlopig werd vastgesteld; 
Overwegende dat er een openbaar onderzoek werd gehouden van 15 februari 2016 tot en met 15 april 2016; 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 31 bezwaren werden ingediend; 
Overwegende dat de Deputatie voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht binnen de termijn van het 
openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gunstig advies heeft uitgebracht binnen de 
termijn van het openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de GECORO op 4 juli 2016 de adviezen en het bezwaar besproken heeft en het volgende 
advies heeft uitgebracht nopens het RUP 15-1 Stijn Streuvelsstraat: 

Het voorlopig vastgestelde RUP wordt gunstig geadviseerd mits volgende aanpassingen: 
- aanvullen van de toelichtingsnota met de stand van zaken is omtrent de actualisatie van de  

streefbeeldstudie van de N382; 
- de impact inzake mobiliteit te onderzoeken en de toelichtingsnota met een mobiliteitsnota aan 

te vullen; 
- de voorschriften van zone 4 aan te vullen met: 

o specifiek voor de kantoren: in de zone worden kantoren toegelaten voor een totale 
maximale vloeroppervlakte  van 1.500 m² met een minimum van 60 parkeerplaatsen”. 
Deze oppervlakte wordt “verhoudingsgewijs” gekoppeld aan een maximum 
perceelsoppervlakte van 5.000 m². Dit houdt in dat er binnen de zone bijvoorbeeld 
maximum 2 kantoorpercelen van 2.500 m² kunnen. Hierop kan telkens een volume 
worden gebouwd met een maximum vloeroppervlakte van 750 m² voorzien van minimum 
30 parkeerplaatsen. 

o Binnen de strook van 20 m vanaf de Stijn Streuvelsstraat wordt eenzelfde gabariet 
toegelaten als de aanpalende woonzone (zone 1); namelijk een bouwhoogte van 7,5 m + 
dakvolume. In het dakvolume wordt één extra bouwlaag toegelaten binnen het 
voorgestelde gabariet. De maximale dakhelling bedraagt 45. 

o Vanaf 20 m van de perceelsgrens Stijn Streuvelsstraat tot aan de Expresweg bedraagt de 
bouwhoogte max. 11 m (4 m + 3,5 m + 3,5 m) in functie van max. 3 bouwlagen. 

o Om de privacy naar de aanpalende woning te garanderen is een bouwhoogte van 11 m 
pas toegelaten vanaf 20 m vanaf de zonegrens zone 1. Ook t.o.v. deze grens dient een 
bouwvrije strook van 6 m te worden gerespecteerd. De achteruitbouwstrook ten 
opzichte van de Stijn Streuvelsstraat wordt vergroot tot 6 m en moet met uitzondering 
van de toeritten met groen worden aangelegd. 

o de hoogte van een gebouw wordt bepaald vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel van 
het gebouw 



Gemeenteraadszitting dinsdag 04 oktober 2016 13 

 

o De parkeerbehoefte voor nieuwe functies moet op eigen terrein worden ingevuld. Bij 
kantoren moet minimum 1 parkeerplaats per 25 m² vloeroppervlakte worden voorzien. 

o bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet een informatieve nota worden 
gevoegd inzake het mobiliteitsprofiel zodat de vergunningverlenende overheid een 
correcte inschatting kan maken inzake de impact op de mobiliteit. 

- de voorschriften van zone 1 aan te vullen met: 
o het parkeren in functie van meergezinswoningen moeten op eigen terrein worden 

voorzien 
- de voorschriften voor de wisselbestemming indien aangewend voor zone 4 te wijzigen naar: 

o in te richten als groenzone, met mogelijkheid voor waterbuffer. Verhardingen zijn niet 
toegelaten. 

- de voorschriften van de indicatieve aanduiding 8A aan te vullen met: 
o een verschuiving van maximum 10 m kan worden voorzien. 

- het onderscheid tussen overdrukken 8A en 8B duidelijk aan te geven op het verordenend plan; 
het voorschrift van zone 2 op de legende van het verordenend plan aan te passen naar de 
naamgeving zoals opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. 

Gelet op het advies van de GECORO van 4 juli 2016; 
Overwegende dat het advies van de GECORO van 4 juli 2016 wordt bijgetreden en eigen gemaakt; 
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Algemeen Waterbeleid, de 
watertoets is uitgevoerd. De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vangt voldoende de effecten op de 
waterhuishouding op, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 
veroorzaakt;  
Overwegende dat volgende aanpassingen werden uitgevoerd aan het dossier dat aan een  openbaar 
onderzoek werd onderworpen: 

- het aanvullen van de toelichtingsnota met de stand van zaken omtrent de actualisatie van de  
streefbeeldstudie van de N382; 

- de impact inzake mobiliteit is onderzocht en de toelichtingsnota is met een mobiliteitsnota 
aangevuld; 

- de voorschriften van zone 4 zijn aangevuld met: 
o specifiek voor de kantoren: in de zone worden kantoren toegelaten voor een totale 

maximale vloeroppervlakte  van 1.500 m² met een minimum van 60 parkeerplaatsen”. Deze 
oppervlakte wordt “verhoudingsgewijs” gekoppeld aan een maximum perceelsoppervlakte 
van 5.000 m². Dit houdt in dat er binnen de zone bijvoorbeeld maximum 2 kantoorpercelen 
van 2.500 m² kunnen. Hierop kan telkens een volume worden gebouwd met een maximum 
vloeroppervlakte van 750 m² voorzien van minimum 30 parkeerplaatsen. 

o Binnen de strook van 20 m vanaf de Stijn Streuvelsstraat wordt eenzelfde gabariet 
toegelaten als de aanpalende woonzone (zone 1); namelijk een bouwhoogte van 7,5 m + 
dakvolume. In het dakvolume wordt één extra bouwlaag toegelaten binnen het voorgestelde 
gabariet. De maximale dakhelling bedraagt 45. 

o Vanaf 20 m van de perceelsgrens Stijn Streuvelsstraat tot aan de Expresweg bedraagt de 
bouwhoogte max. 11 m (4 m + 3,5 m + 3,5 m) in functie van max. 3 bouwlagen. 

o Om de privacy naar de aanpalende woning te garanderen is een bouwhoogte van 11 m pas 
toegelaten vanaf 20 m vanaf de zonegrens zone 1. Ook t.o.v. deze grens dient een bouwvrije 
strook van 6 m te worden gerespecteerd. De achteruitbouwstrook ten opzichte van de Stijn 
Streuvelsstraat wordt vergroot tot 6 m en moet met uitzondering van de toeritten met 
groen worden aangelegd. 

o de hoogte van een gebouw wordt bepaald vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel van het 
gebouw 

o De parkeerbehoefte voor nieuwe functies moet op eigen terrein worden ingevuld. Bij 
kantoren moet minimum 1 parkeerplaats per 25 m² vloeroppervlakte worden voorzien. 

o bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet een informatieve nota worden 
gevoegd inzake het mobiliteitsprofiel zodat de vergunningverlenende overheid een correcte 
inschatting kan maken inzake de impact op de mobiliteit. 

- de voorschriften van zone 1 is aangevuld met: 
o het parkeren in functie van meergezinswoningen moeten op eigen terrein worden voorzien 

- de voorschriften voor de wisselbestemming zijn gewijzigd inzake zone 4 naar: 
o in te richten als groenzone, met mogelijkheid voor waterbuffer. Verhardingen zijn niet 

toegelaten. 
- de voorschriften van de indicatieve aanduiding 8A zijn aangevuld met: 

o een verschuiving van maximum 10 m kan worden voorzien. 
- het onderscheid tussen overdrukken 8A en 8B zijn duidelijk aangegeven op het verordenend plan; 
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- het voorschrift van zone 2 op de legende van het verordenend plan is aangepast naar de naamgeving 
zoals opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. 

Gelet op het voorliggend ontwerp van oktober 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016  
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 29 
tegen: 0 
onthoudingen: 3 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad stelt het RUP 15-1 Stijn Streuvelsstraat, ontwerp oktober 2016, definitief vast. 
Art. 2: Een afschrift van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 3 Mario Verhellen, M'Hamed Kasmi, Inge Vandevelde 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

12. definitief vaststellen van het RUP 21-1 Gentseweg-Neerstraat 

- Raadslid, de heer Xander Pruvoost, zegt dat N-VA in de raad van 12 januari 2016 bij de voorlopige 
vaststelling van dit RUP gezegd heeft dat zij volledig achter de uitgangspunten van dit RUP staan, nl. het 
regelen van de problematiek van de baanwinkels langs de Gentseweg richting Zulte. We moeten er immers 
voor zorgen dat kleinhandelszaken zich vooral in onze stadskern gaan vestigen en dat de groei van de 
baanwinkels niet verder gestimuleerd zal worden. Net omdat het volgens de schepen de bedoeling is om met 
dit RUP extra baanwinkels te vermijden en het assortiment te gaan beperken, kunnen wij dit principieel 
steunen. Nog meer baanwinkels, supermarkten en shoppingcentra toelaten langs de N43 is nefast voor een 
kernversterkend beleid. De schepen verwees in de raad van januari ook naar een ontwerp van decreet op het 
integraal handelsvestigingsbeleid van minister Muyters. Dit decreet werd in juli goedgekeurd. Tijdens de 
raad van 12 januari heeft N-VA echter tegen gestemd. Zij zullen dit vandaag consequent opnieuw doen. Toen 
werd al gezegd dat de voorschriften voor het RUP voor deze zone 1 langs de N43, onvoldoende aangepast 
werden en geen vertaling waren van de goedbedoelde visie. In elk geval is de fractie blij dat de 
voorschriften werden aangepast in navolging van de opmerkingen van de provincie en van de Gecoro. Dit 
omdat er een fout was geslopen in oppervlaktenormen. Gelukkig is dit reeds opgelost. Op basis van de 
voorschriften kunnen de huidige winkels behouden blijven maar ook uitbreiden tot twee bouwlagen en een 
dakverdiep. Het raadslid heeft de voorschriften herlezen en ook laten nalezen. Hij komt telkens tot 
hetzelfde resultaat. Naar aanleiding van de tussenkomst van collega Vandenbroeke, heeft de schepen 
beweerd, in de raad van 12 januari, dat de voorschriften enkel zouden slaan op woningen. Helaas moeten we 
nu constateren dat dit niet correct bleek te zijn. Voorschrift 1.3 gaat expliciet over de woonfuncties, maar 
voorschrift 1.4, dat ook de bouwvoorschriften regelt, is van toepassing op alle toegelaten functies in die 
zone 1 en dus ook op die winkels. Het maximaal volume wordt daar beperkt tot 2 bouwlagen en een 
dakverdiep. Het is heel duidelijk dat deze voorschriften de komst en uitbreiding van baanwinkels verder 
aanwakkeren in plaats van ze te weren, m.a.w. 100% strijdig. De stad ondermijnt op die manier alle 
minimale pogingen om winkels in de kern te versterken. Daarom zal N-VA dit punt niet goedkeuren, tenzij de 
voorschriften nog worden gewijzigd. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, komt terug op zijn tussenkomst bij de eerste bespreking van dit RUP. 
Hij kan raadslid Pruvoost volgen, maar voor sp.a gaat het ook over de groenzone die in de Oostpoort ligt en 
die vroeger bouwgrond was maar die door de buurt gebruikt wordt als speelruimte. Als men daar nu 
woningen toelaat, zal men met een te dichte bebouwing zitten.  
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- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie, zegt dat Gecoro alle voorschriften heeft 
nagezien. Daar zitten voldoende experten in. Zij hebben de voorschriften gecontroleerd en hier en daar zijn 
aanpassingen gebeurd. Vanuit onze insteek om te proberen nieuwe baanwinkels te weren, hebben wij ons 
laten adviseren door een gespecialiseerd advocatenkantoor. We hebben dit advies gevolgd.  
- Raadslid, de heer Xander Pruvoost, zegt dat het opvalt dat er vaak tegenstrijdigheden zijn tussen het 
advies van de experten die door het schepencollege geraadpleegd worden en de experten die door N-VA 
geraadpleegd worden. Hij heeft vooral ook een probleem met het woordje 'proberen'. Dit wordt vaak 
gebruikt om zich te excuseren voor iets wat vaak niet is gelukt of wat net niet kan gerealiseerd worden.  
- Schepen van ruimtelijke ordening, de heer Kristof Chanterie,  zegt dat dit de werkelijkheid is. Als we 
teruggefloten worden door de Raad van State, zijn we ook niet gebaat. 
- Raadslid, de heer Xander Pruvoost, zegt dat, als er iets gerealiseerd wordt, dan is het nooit geprobeerd, 
maar dan is het gelukt. Als er iets is waarop de oppositie tussenkomt, dan heeft het schepencollege het 
'geprobeerd' zonder gevolg. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, leest dat dit punt een aantal adviezen van de Gecoro vermeldt, zoals 
een groenbuffer van minstens 10 meter, een bouwvrije zone van 10 meter bijkomend aan de groenbuffer en 
als het nodig is ook een geluidsscherm voorzien. Dit is allemaal zeer positief, maar het raadslid wil dit toch 
even linken aan het dossier Bobcat Vangaever waar de mensen nog altijd op hun honger blijven zitten. Het 
raadslid wil hier volgende maand op terugkeren, want hier kennen ze helemaal geen groenbuffer, laat staan 
een geluidsscherm. De buurtbewoners hebben deze zomer heel veel last gehad. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening; 
Gelet op de beslissing van de Deputatie van 19 april 2007 houdende goedkeuring van het ruimtelijk 
structuurplan van de stad Waregem; 
Gelet op de beslissing van 12 januari 2016 van de gemeenteraad waarbij het RUP 21-1 Gentseweg-Neerstraat 
voorlopig werd vastgesteld; 
Overwegende dat er een openbaar onderzoek werd gehouden van 15 februari 2016 tot en met 15 april 2016; 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek twee bezwaren werden ingediend; 
Overwegende dat de Deputatie voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht binnen de termijn van het 
openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar gunstig advies heeft uitgebracht binnen de 
termijn van het openbaar onderzoek; 
Overwegende dat de GECORO op 4 juli 2016 de adviezen en bezwaren besproken heeft en het volgende 
advies heeft uitgebracht nopens het RUP 21-1 Gentseweg-Neerstraat: 

Het voorlopig vastgestelde RUP wordt gunstig geadviseerd mits volgende aanpassingen: 
- het nazien en indien nodig aanpassen van de ruimtebalans in de toelichtingsnota 
- de voorschriften voor zone 1 als volgt aan te passen: 

o het punt:„Volgende activiteiten worden niet toegelaten:  
 handel in shoppinggoederen met een publiek toegankelijke oppervlakte kleiner dan 

400 m² 
 grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving 
 zwaar milieubelastende bedrijven 
 bedrijvigheid met abnormale hinder of risico‟  

te wijzigen tot: 
„Volgende activiteiten worden niet toegelaten: 

 Bijkomende handel in shoppinggoederen 
 grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving 
 milieubelastende bedrijven‟ 

o De definiëring van shopping en specialitygoederen dient verordenend te worden opgenomen. 
De voorbeelden van shoppinggoederen zijn niet limitatief. 

o het voorschrift inzake buffering (1.9) te wijzigen als volgt: 
 De standaardbreedte van de groenbuffer bedraagt minstens 10 m.  
 Het tekstdeel „Indien de ruimtelijke situatie dit niet toelaat, kan de breedte worden 

aangepast. De minimumbreedte bedraagt ten allen tijde 2m.‟ wordt best geschrapt. 
 Toevoegen van: „Bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een 

inrichtingsplan met detail van de groenzone te worden gevoegd”. 
o het voorschrift inzake inrichting (1.6) te verduidelijken inzake de bouwvrije strook 

achteraan als volgt: 
 Bij woningbouw: minstens 10 m van de achterperceelsgrens dient vrij van bebouwing 

te zijn, met uitzondering van bijgebouwen (berging, garage, …) die op min. 1 m van 
de achterperceelsgrens moeten worden voorzien. 
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 Bij andere functies: naast de min. 10 m groenbuffer (zie art. 1.9), dient minstens 10 
m van de achterperceelsgrens vrij van bebouwing te zijn. 

- de maximale oppervlakte aan kleinhandel in zone 2 is te beperken tot 200 m² 
Gelet op het advies van de GECORO van 4 juli 2016; 
Overwegende dat het advies van de GECORO van 4 juli 2016 deels wordt bijgetreden en eigen gemaakt; 
Overwegende dat het advies van de GECORO van 4 juli 2016 niet wordt gevolgd betreffende de 
standaardbreedte van de groenbuffer in voorschrift 1.9; 
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 11 augustus 2016 stelt dat: 
“Het advies van de gecoro stelt voor om een groenbuffer van minstens 10 m te voorzien in zone 1. Naast een 
bouwvrije zone van 10 m bijkomend aan de groenbuffer, lijkt dit een te ruime marge. Groenbuffers zijn in 
functie van de integratie van functies in de omgeving. Gezien de aard van de activiteiten die worden 
voorzien, functies verweefbaar met een woonomgeving, zou een groenbuffer van 5 m kunnen volstaan. Deze 
breedte is voldoende voor een functionele visuele integratie. Groenschermen op zich houden amper geluid 
tegen. Het is aangewezen om te voorzien dat bij activiteiten met een geluidshinder voor de aanpalende 
woonomgeving, naast het groenscherm een geluidsscherm dient worden voorzien.”; 
Overwegende dat op aangeven van het schepencollege in zitting van 11 augustus 2016 volgende wijziging 
wordt vooropgesteld ten aanzien van de vooropgestelde aanpassing van het RUP in het advies van de 
GECORO van 4 juli 2016: 

- - De standaardbreedte van de groenbuffer bedraagt minstens 5 m. Bij geluidsintensievere 
activiteiten, of parking tussen het hoofdgebouw en de achterliggende woonwijk, dient een 
aanvullend geluidsscherm worden voorzien.  

Overwegende dat in toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Algemeen Waterbeleid, de 
watertoets is uitgevoerd. De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vangt voldoende de effecten op de 
waterhuishouding op, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt 
veroorzaakt;  
Overwegende dat volgende aanpassingen werden uitgevoerd aan het dossier dat aan een  openbaar 
onderzoek werd onderworpen: 

o de voorschriften voor zone 1 zijn als volgt aangepast: 
o het punt:„Volgende activiteiten worden niet toegelaten:  

 handel in shoppinggoederen met een publiek toegankelijke oppervlakte kleiner dan 
400 m² 

 grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving 
 zwaar milieubelastende bedrijven 
 bedrijvigheid met abnormale hinder of risico‟  

te wijzigen tot: 
„Volgende activiteiten worden niet toegelaten: 

 Bijkomende handel in shoppinggoederen 
 grootschalige horeca met lawaaihinder voor de omgeving 
 milieubelastende bedrijven‟ 

o De definiëring van shopping en specialitygoederen is verordenend opgenomen. De 
voorbeelden van shoppinggoederen zijn niet limitatief. 

o het voorschrift inzake buffering (1.9) is gewijzigd als volgt: 
 De standaardbreedte van de groenbuffer bedraagt minstens 5 m. Bij 

geluidsintensievere activiteiten, of parking tussen het hoofdgebouw en de 
achterliggende woonwijk, dient een aanvullend geluidsscherm worden voorzien. 

 Het tekstdeel „Indien de ruimtelijke situatie dit niet toelaat, kan de breedte 
worden aangepast. De minimumbreedte bedraagt ten allen tijde 2m.‟ wordt best 
geschrapt. 

 Toevoegen van: „Bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een 
inrichtingsplan met detail van de groenzone te worden gevoegd”. 

o het voorschrift inzake inrichting (1.6) is verduidelijkt inzake de bouwvrije strook achteraan 
als volgt: 

 Bij woningbouw: minstens 10 m van de achterperceelsgrens dient vrij van bebouwing 
te zijn, met uitzondering van bijgebouwen (berging, garage, …) die op min. 1 m van 
de achterperceelsgrens moeten worden voorzien. 

 Bij andere functies: naast de min. 5 m groenbuffer (zie art. 1.9), dient minstens 10 
m van de achterperceelsgrens vrij van bebouwing te zijn. 

o de maximale oppervlakte aan kleinhandel in zone 2 is te beperken tot 200 m² 
Gelet op het voorliggend ontwerp van oktober 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016  
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Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 26 
tegen: 0 
onthoudingen: 6 
Besluit: 
Art. 1: De gemeenteraad stelt het RUP 21-1 Gentseweg-Neerstraat, ontwerp oktober 2016, definitief vast. 
Art. 2: Een afschrift van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de 

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

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

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 6 Mario Verhellen, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, 

M'Hamed Kasmi, Thea Mestdagh 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

13. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 10 oktober 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 10 oktober 2016 van vzw Sportbeheer Waregem met 
bijhorende stukken, met volgende agenda: 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Kennisname ontslag van een bestuurder 
3. Aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
4. Verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 
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 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
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 10 oktober 2016: 
1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Kennisname ontslag van een bestuurder 
3. Aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
4. Verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 

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: 
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- 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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

14. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 17 oktober 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 17 oktober 2016 van vzw Cultuurcentrum De Schakel 
met volgende agenda: 
1. Verslag vorige vergadering (zie bijlage) 
2. Rondvraag mededelingen 
3. Kennisname ontslag van een bestuurder 
4. Aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
5. Verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 
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 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
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 17 oktober 2016: 
1. Verslag vorige vergadering (zie bijlage) 
2. Rondvraag mededelingen 
3. Kennisname ontslag van een bestuurder 
4. Aanstelling nieuwe bestuurder – lid algemene vergadering 
5. Verkiezing raad van bestuur – aanstelling nieuw lid raad van bestuur 
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: 
- 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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
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- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

15. goedkeuren wijziging gebruikersreglement Koetshuis 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het gebruikersreglement van het Koetshuis als tentoonstellingsruimte, goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 7 juli 2015; 
Overwegende dat er heel wat aanvragen zijn om het Koetshuis te huren; 
Overwegende dat het wenselijk is een beperking op te leggen aan huurders om slechts één maal per 
kalenderjaar te exposeren in het Koetshuis; 
Overwegende dat een wijziging van huurperiode noodzakelijk is om de op- en afbouw voor de huurder 
haalbaar te maken;  
Gelet op de bespreking in het schepencollege op 16 juni 2016; 
Gelet op het positief advies van de cultuurraad op 26 september 2016; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het gewijzigde gebruikersreglement van het Koetshuis wordt goedgekeurd en is bijgevoegd als 

bijlage aan deze beslissing. 
Art. 2 :   Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
 
 
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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Bijlage: Gebruikersreglement Koetshuis 
Art. 1. Voorwerp en doel 
Dit reglement omvat de huur en het gebruik van het Koetshuis, Park Baron Casier, Stationsstraat 34, 8790 
Waregem. Dit monument is gerestaureerd tot tentoonstellingsruimte.  

Art. 2. Aanvraag 
- Elke aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier. Dit formulier kan gedownload worden van de 

website (www.waregem.be/koetshuis). De aanvraag kan ook schriftelijk gebeuren gericht aan de 
cultuurdienst, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem of via e-mail naar koetshuis@waregem.be 

- Door het indienen van het aanvraagformulier gaat de huurder akkoord met dit gebruiksreglement.  
- Via een bijhorende online agenda kan elke geïnteresseerde de vrije huurperiodes van het Koetshuis 

nagaan. De cultuurdienst noteert de reservaties in de online agenda.  
- Elk aanvraagformulier wordt op het College van Burgemeester en Schepenen geplaatst. Indien 

goedgekeurd, zal de cultuurdienst de reservatie bevestigen.  
- De reservatie is pas definitief na betalen van de huurprijs maximaal 14 dagen na de bevestigingsmail 

van de cultuurdienst.  
- De aanvrager zal de activiteit gebruiken waarvoor ze werd aangevraagd. Wijziging van gebruiker of 

activiteit resulteert in een nieuwe aanvraag. 

Art. 3. Voorwaarden voor selectie 
- Elke tentoonstelling georganiseerd in het Koetshuis is voor iedereen toegankelijk en gratis. Het is 

niet toegelaten om als huurder toegangsgelden te ontvangen.  
- Het Koetshuis is gericht op lokale kunstenaars en socio-culturele verenigingen. 

mailto:koetshuis@waregem.be
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- Elke huurder kan slechts één maal per kalenderjaar exposeren in het Koetshuis.  
- De aanvragen worden in chronologische volgorde geregistreerd. Bij annulatie van reservatie wordt de 

volgende aanvrager in de rangschikking geraadpleegd. 
- Het college van Burgemeester en Schepenen beslist autonoom om de tentoonstelling van de 

aanvrager al dan niet toe te laten.  

Art. 4. Voorzieningen 
- Het Koetshuis is voorzien van 5 compartimenten waarvan 4 ruimtes waarin geëxposeerd kan worden. 

De 5e ruimte bevat een kitchenette en een balie. (zie plan) 
- In de kitchenette zijn wijn- en cavaglazen voorzien geschikt om een receptie te organiseren. De 

huurder voorziet zelf in extra (soorten) glazen indien nodig. 
- Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de voorziene ophangsystemen. Er wordt geen 

muurkauwgom, kneedgom, plakband of nagels in/op de muren toegelaten. Indien er schade wordt 
vastgesteld, kan deze aangerekend worden. De ophangsystemen kunnen een maximaal gewicht van 
20 kg (in de kleine ruimtes) en 25 kg (in de Koetsierswoning, de linkse ruimte) dragen.   

- Achteraan het Koetshuis is een tuin. De tuin mag gebruikt worden als deel van de expositieruimte. 
De kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van de kunstwerken. Een 
eenmalige receptie is toegestaan naar aanleiding van de tentoonstelling. De huurder richt een 
uitnodiging van het openingsmoment aan het stadsbestuur. 

- Grenzend aan het koetshuis zijn er openbare toiletten. 
- De stad voorziet nutsvoorzieningen (elektriciteit, verwarming en water) 
- De stad voorziet een mededelingenbord waarin affiches kunnen opgehangen worden.  

Art. 5. Tarieven 
 

       5.1 Openingstijden 
- De huurder bepaalt zelf de openingstijden van de tentoonstelling maar houdt daarbij rekening met 

de openingstijden van het Park Baron Casier. 
- De huurder voorziet zelf in permanentie tijdens de openingstijden van de tentoonstelling. 
5.2 Huurprijzen 

  
Individuele 
kunstenaar 

 
Verenigingen 
aangesloten bij 
adviesraad 

 
Verenigingen niet 
aangesloten tot 
adviesraad 

 
galerijen/beurshouders 
en soortgelijke 
commerciële 
organisatoren 

 
Duur 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 

 
WAR 

 
€50 

 
€90 

 
€30 

 
€55 

 
€40 

 
€70 

 
€250 

 
N-WAR 

 
€75 

 
€135 

  
€60 

 
€105 

 
€500 

 
1* = één weekend met bijhorende week van woensdag voorafgaand tot dinsdag na weekend 
2* = twee weekends met bijhorende week van woensdag voorafgaand tot dinsdag na laatste weekend 
WAR= de huurder is gedomicilieerd te Waregem 
N-WAR = de huurder is niet gedomicilieerd te Waregem  

5.3 Verkoop van werken 
- Een individuele kunstenaar die zijn werken verkoopt is geen commerciële organisator. 
- Het is verboden prijskaartjes te bevestigen aan de muur bij de kunstwerken. Wel kunnen 

prijskaartjes op de werken zelf bevestigd worden.  
- Indien verkoop, is het toegelaten om met een prijslijst te werken die verwijst naar de aanwezige 

kunstwerken.  
5.4  Betaling 
- De huurprijs wordt gestort, maximaal 14 dagen na reservatiebevestiging van de cultuurdienst op  het 

rekeningnummer van de stad. Indien de betaling niet binnen de 14 dagen ontvangen wordt, kan de 
reservatie geannuleerd worden.  

- De huurder kan annuleren tot 8 weken voor startdatum van de huurperiode. Indien annulatie na deze 
datum, betaalt de huurder alsnog de huurprijs voor de huurperiode.  

Art. 6. Verplichtingen van de huurder 
- De huurder behandelt het Koetshuis als een goede huisvader en laat de ruimte netjes na.  
- De huurder laat bij afloop van de huurperiode de ruimte na in oorspronkelijke staat en staat in voor 

het opruimen van de ruimte. De huurder wast de glazen af en poetst de kitchenette.  
- De huurder mag niets bevestigen aan de buitenkant van het gebouw (banners, reclame, publiciteit, 

etc.). 
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- De huurder is verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het Koetshuis bij het verlaten van de 
site, rekening houdend met de openingstijden van het Park Baron Casier. De huurder schakelt alle 
apparaten en verwarming uit, dooft de lichten, sluit de ramen en deuren en laat geen waardevolle 
voorwerpen in het zicht liggen.  

- De huurder neemt alle afval mee in eigen vuilniszakken.  
- De huurder kan voor het laden en lossen van goederen en kunstwerken voor een korte periode 

stationeren voor het Koetshuis. Parkeren in het park Baron Casier is verboden. De wagen van de 
huurder kan geparkeerd worden op de parking van de Marcel Windelstraat.  

- De cultuurdienst controleert de ruimte op schade en netheid na elke huurperiode. Indien schade of 
nagelaten afval kan deze aangerekend worden.  

- De huurder is verantwoordelijk om schade of nagelaten afval bij start van de huurperiode te melden 
aan de cultuurdienst via fotomateriaal.  

- De huurder heeft respect voor de parkomgeving bij het afspelen van muziek met een maximum van 
85 dBa en enkel in de binnenruimtes. In de tuin mag er geen muziek afgespeeld worden.  

- De huurder is verantwoordelijk voor het aangeven van Sabam en Bilijke Vergoeding in geval van het 
(af)spelen van muziek.  

- Controle voor, tijdens en na de activiteit kan op gelijk welk ogenblik gebeuren door een aangestelde 
van. 

Art. 7. Verzekering en veiligheid 
- Verzekering 

o De kunstenaar voorziet zelf een verzekering voor zijn/haar kunstwerken en eigen inboedel. 
o De stad voorziet als eigenaar een verzekering tegen brand en aanverwante risico‟s. 

De stad voorziet als eigenaar een verzekering voor burgerlijke en objectieve 
aansprakelijkheid. 

- Brandveiligheid 
o Alle veiligheidsvoorzieningen (blustoestellen, nooduitgangen, nooddeuren, brandmelders,…) 

moeten constant duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven.  
o De verantwoordelijken moeten op de hoogte zijn van de procedure voor melding, 

waarschuwing en alarm bij brand of ramp.  
o Licht ontvlambare en explosieve stoffen mogen niet binnen in het Koetshuis. 
o Smeulende of hete afvalresten mogen niet in de vuilbak gegooid worden.  
o Binnen de 24 uur nadat brandblustoestellen gebruikt werden, moet de stad verwittigd 

worden. 
o In geval van brand moet de brandweer verwittigd worden, zelf als de brand geblust lijkt: de 

brandweer gaat na of er geen smeulende resten achterbleven, of alles voldoende veilig is. 
o Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige gebouw. 
o Er bevindt zich een EHBO-koffer in de kitchenette.  

- Eetstanden: Gasflessen en andere recipiënten met brandbare producten mogen niet aanwezig zijn in 
het gebouw. Frituren of andere eetstanden mogen alleen geplaatst worden na schriftelijke 
toestemming van het stadsbestuur. 

- Gas en elektriciteit 
o Alleen elektrische toestellen die in goede staat zijn mogen worden gebruikt.  
o Bij een vermoeden van een gaslek moeten de ruimtes onmiddellijk ontruimd worden en moet 

de stad verwittigd worden.  
o Alle toestellen moeten beschikken over de nodige keuringsattesten.  

7.1 Sanctie 
- Indien schade zal deze aangerekend worden aan de huurder. 
- Bij het niet naleven van bovenstaand reglement kan de stad een verhuring weigeren in de toekomst. 
- Betwistingen omtrent het gebruik zullen zoveel mogelijk in der minne tussen partijen worden 

geregeld. Bevoegde rechtsinstanties zijn die van het rechtsgebied waartoe het stadsbestuur hoort. 

Art. 8. Publicatie 
- Bij het indienen en ondertekenen van het aanvraagformulier heeft de huurder kennisgenomen met 

de voorwaarden van dit gebruikersreglement en gaat hiermee akkoord. 
- De huurder heeft de mogelijkheid om zijn/haar tentoonstelling te presenteren op de maandelijkse 

stedelijke persconferentie.  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

16. goedkeuren wijziging retributiereglement voor het gebruik van stedelijke sportaccommodaties 

De Raad, 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de financiële situatie van de stad; 
Overwegende dat het tariefreglement sportaccommodaties dateert van 2013; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 juli 2016 om de vloer van de schietstand in Beveren-Leie 
grondig te renoveren zodat hij voldoet aan de huidige normeringen voor de politiediensten; 
Gelet op de besprekingen in de raad van beheer van vzw Sportbeheer van 12 september 2016;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 oktober 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het retributiereglement voor het gebruik van stedelijke sportaccommodaties (meer bepaald punt e 

onder specifieke sportaccommodaties) wordt gewijzigd als volgt: 
Schietclub St. Hubertusschutters: 1,5 euro / uur 
Andere groepen 
exclusief verplichte begeleiding 
begeleiding in overeenkomst met de club: 150 euro / halve dag, 250  euro / dag 

Art. 2: Het gecoördineerde reglement in bijlage wordt goedgekeurd; 
Art. 3: Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het nieuwe 

gemeentedecreet. 
 
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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 
Bijlage: retributiereglement voor het gebruik van stedelijke sportaccommodaties 

I. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1. Soorten gebruikers 

1.1. De individuele gebruiker  
Individuele sporters in het zwembad, op de joggingpistes,… 

1.2. Scholen 
Schoolfederaties worden gelijkgesteld met scholen (met uitzondering van het zwembad). Er wordt geen 
onderscheid gemaakt of een schoolsportactiviteit tijdens of na de lestijden plaatsvindt. 

1.3. Waregemse competitieve of recreatieve sportgroepen 

 Door de Waregemse sportraad erkende clubs en verenigingen met minstens 8 actieve leden.  

 Minstens de helft van de actieve leden moet in Waregem wonen. 

 De club of vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse of Belgische federatie/ 
bond. Afhankelijk van hun aansluiting bij de federatie als competitie dan wel als recreatieclub 
worden ze in dit tariefreglement aanzien als competitieclub of als recreatieclub. 

1.4. Andere groepen  
Alle andere hierboven niet vermelde groepen.  

 
Artikel 2. Een terrein  

De plaats die nodig is om een bepaalde sport te beoefenen. 
 
Artikel 3. Soorten accommodaties 
Volgende accommodaties vallen onder dit tariefreglement: 

 Alle accommodaties en infrastructuren beheerd door de vzw Sportbeheer Waregem 
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 Stedelijke schoolsportzalen na de lestijden  

 Het stedelijk Jeugdcentrum 

 Externe accommodaties die door vzw Sportbeheer Waregem worden afgehuurd voor clubs - vzw 
Sportbeheer Waregem beslist om externe zalen al dan niet af te huren bij gebrek aan ruimte in 
andere locaties. 

 
Artikel 4. Soorten activiteiten  
Het stadsbestuur ondersteunt maximaal het verenigingsleven door de zeer gunstige tarieven voor de normale 
activiteiten van de vereniging. 
 

4.1  Normale activiteiten 

 Trainingen tijdens de vastgelegde trainingsuren 

 Wedstrijden binnen de competitiekalender (met inbegrip van bekerwedstrijden) 

 Oefenwedstrijden tijdens de trainingsuren 

4.2 Bijkomende activiteiten van een competitieclub  
Deze worden aangerekend aan het tarief van een recreatieve groep. 

Bijkomende activiteiten zijn o.a.: 

 Tornooien en stages 

 Activiteiten van en voor leden die niet aangesloten zijn bij de federatie van  de club 

 Activiteiten voor de leden die niet deelnemen aan de competitie 

 Activiteiten (uitgezonderd wedstrijden binnen de competitiekalender) waarop een andere 
vereniging wordt uitgenodigd om te sporten  

 Outdoor activiteiten die omwille van weersomstandigheden indoor plaatsvinden 

 … 
 

Deze tarieven gelden vanaf de voorbereidingsperiode van de competitie tot het einde van de 
competitie (laatste competitiewedstrijd).  
Alle activiteiten na de competitie zijn bijkomende activiteiten en worden gerekend aan het tarief 
recreatie. 

 
4.3 Bijkomende activiteiten van een recreatieve groep worden aangerekend aan het tarief van een 

andere groep. 

 
Bijkomende activiteiten zijn o.a.:  

 Activiteiten waarop een andere groep wordt uitgenodigd om mee te sporten 

 Activiteiten waarvoor de deelnemers een aanzienlijke bijdrage moeten betalen 

 … 
 

Artikel 5. Lestijd 
Een lestijd voor het middelbaar onderwijs bestaat uit max. 35 minuten. Voor het lager onderwijs en het 
kleuteronderwijs is dit max. 45 minuten. 
 
Artikel 6. Gezin 
Een gezinsabonnement kan uitsluitend toegekend worden aan gezinsleden die op één en hetzelfde adres 
gedomicilieerd zijn. Uitzondering hierop kan toegestaan worden voor nieuw samengestelde gezinnen indien 
een officiële akte van co-ouderschap of akte van recht op persoonlijk contact kan worden voorgelegd. 

 
Artikel 7. Doorrekenen kosten  
Voor het ter beschikking stellen van bepaalde diensten kunnen de kosten doorgerekend worden aan de 
gebruiker. 
Enkele voorbeelden:  

 Energiekosten van de cafétaria‟s die aan een vereniging toevertrouwd zijn 

 Bijkomende of ongewone wensen van de gebruiker 

 Materiaal- en personeelskosten ter voorbereiding of opruiming van manifestaties 

 Energie- en personeelskosten voor het ter beschikking stellen van kleedkamers 

 Verlichting bij wedstrijden en trainingen 

 … 
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Artikel 8. Waarborg 

Elke gebruikersgroep (onder 1.3 en 1.4) betaalt bij het begin van het seizoen een waarborg van 15 euro. 
Verenigingen met meerdere ploegen betalen een waarborg per ploeg. 

 
De waarborg kan onmiddellijk ingehouden worden bij inbreuken   
Enkele voorbeelden: 

 Gebruik van niet-gereserveerde accommodatie 

 Het niet-gebruiken van gereserveerde accommodatie 

 Nalatigheden bij het gebruik van de accommodatie 

 … 
 

De gebruikers worden schriftelijk op de hoogte gebracht bij het intrekken van de waarborg. Binnen de 
maand na de schriftelijke verwittiging moet een nieuwe waarborg gestort worden. De waarborgen 
worden overgezet naar het volgende seizoen indien de ploeg actief blijft. Bij ontbinding van een ploeg 
wordt de waarborg teruggestort. 

 
Artikel 9. Sancties 

Schoolgroepen die gebruik maken van een accommodatie dienen geen waarborg te betalen. Wel zal hen 
een directe geldelijke sanctie aangerekend worden bij niet vooraf verwittigen van het niet gebruiken van 
gereserveerde accommodatie. Deze sanctie is gelijk aan het verschuldigde huurbedrag voor de 
gereserveerde accommodatie. 

 
Artikel 10. Betwisting 
Over het tarief of de toepassing van het tariefreglement in gevallen die niet duidelijk voorzien zijn in dit 
reglement wordt beslist door:  

 Het College van Burgemeester en Schepenen voor de schoolsportaccommodaties en accommodaties die 
niet in het beheer zijn van de vzw Sportbeheer Waregem 

 De Raad van Bestuur van vzw Sportbeheer Waregem voor accommodaties die beheerd worden door vzw 
Sportbeheer Waregem 

  
II. Tarieven 

A. Zwembad 
Voor het zwembad wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Waregem. Voor de 
niet-inwoners geldt het normale tarief. De inwoners van Waregem krijgen een reductietarief. Deze wordt 
telkens tussen haakjes weergegeven. 
 
Individuele ticketten  
 

 Baby‟s en kleuters (0 tot en met 5 jaar) 
Dagticket 1.5 euro (1.25 euro) 
10 beurtenkaart 13.5 euro (11.25 euro) 
 

 Vanaf 6 jaar 
Dagticket 4.5 euro (4 euro) 
10-beurtenkaart 40.5 euro (36 euro) 
 

 55+ dagticket 2.5 euro (2 euro) 
Op vertoon identiteitskaart 
 

 Personen met een handicap 2.5 euro (2 euro) 
Op vertoon pasje: af te halen op de sportdienst 
 

 Begeleider persoon met een handicap 
Op vertoon pasje 2.5 euro (2 euro) 

 
De beurtenkaarten blijven 2 jaar geldig.  
 
Groepstarief 
 

 Waregemse groepen 2 euro 
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Verenigingen aangesloten bij een erkende Waregemse adviesraad 
minstens 15 zwemmers 

 
Dit gunsttarief kan door de kassiers enkel worden toegepast indien een controlebon voor de activiteit 
aan de kassa ligt. Zo‟n bon kan bekomen worden mits eenvoudige reservatie minstens 3 dagen vooraf op 
de sportdienst tijdens de openingstijden van de sportdienst.  

 

 Andere groepen 
vanaf 15 personen 3 euro  
 

Abonnementen  
 

 Gezin 
1 jaar  200 euro (175 euro) 
 

 Individueel 
1 jaar  150 euro (125 euro) 

 
Per abonnementskaart wordt een waarborg van 4.5 euro gevraagd. Deze waarborg wordt terugbetaald 
wanneer de kaarten ingediend worden na het verstrijken van de abonnementstermijn.  
 
Abonnementskaarten worden eenmaal aangekocht, nooit terugbetaald. 
 
Misbruiken individuele ticketten en abonnementen 
Misbruiken die worden vastgesteld worden als volgt gesanctioneerd: 

 Gebruik van een vreemde abonnementskaart wordt bij een eerste vaststelling gesanctioneerd met 
intrekking van de betrokken kaart voor minimaal 2 maand 

 Gebruik van een vreemde abonnementskaart wordt bij een tweede vaststelling gesanctioneerd met 
definitieve intrekking van de betrokken kaart 

 Gebruik van een foutieve 10-beurtenkaart (volwassene maakt gebruik van kaart kind of 55+ kaart) wordt 
gesanctioneerd met intrekking van de resterende beurten op de kaart. 

 
Prikacties op geregelde tijdstippen zullen deze misbruiken controleren 
 
Scholen 
Voor het lesprogramma lichamelijke opvoeding gelden volgende tarieven 
 

 Zwemonderwijs basisscholen en kleuterscholen Waregem (dotatie stadsbestuur) 
individuele tarief  0.8 euro / leerling 

 

 Zwemonderwijs basisscholen en kleuterscholen buiten Waregem  
individuele tarief  1.2 euro / leerling  

 

 Zwemonderwijs secundaire scholen binnen en buiten Waregem 
individuele tarief  1.2 euro / leerling  

 
Competitieclubs ( waterpolo- / zwem- / triatlonclub) 

 training en officiële wedstrijden 1.5 euro / uur  
 
Voor de toegang van clubzwemmers in het zwembad worden clubkaarten aangemaakt. Het aantal kaarten 
dat gemaakt wordt, wordt bepaald in overleg met de club.  
De club betaalt een waarborg van 4.5 euro per gemaakte kaart. De waarborg wordt na het indienen van de 
clubkaarten na het seizoen teruggestort aan de betreffende club. 
  
Somival 
Deze club krijgt op zaterdagmorgen van 9.00u. tot 10.00u. het zwembad ter beschikking. 
Deze club wordt volledig vrijgesteld van het vastgestelde huurtarief. 
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B. Atletiek 

Competitieclubs 

 Training of wedstrijd 1.5 euro / uur 
 
Recreatieclubs 

 Training 4.5  euro / uur 
 
Scholen 15 euro / uur 
 
Andere groepen  15  euro / uur  
 

C. Openluchtcentra 

TARIEVEN PER TERREIN       
 
Competitieclubs  

 Training of wedstrijd (kalender) 1.5 euro / uur 
 

 Bijkomende activiteiten tarief recreatief  
   
Recreatieclubs 

 Training  4.5  euro / uur 
 
Scholen  15 euro / uur 
 
Andere groepen 15 euro / uur 
 

D. Sporthallen 

 
TARIEVEN PER TERREIN 

 
Competitieclubs  

 Training of wedstrijd (kalender) 1.5 euro / uur 
 

 Bijkomende activiteiten tarief recreatief  
   
Recreatieclubs 

 Training 4.5  euro / uur 
 
Scholen 15 euro / uur 
 
Andere groepen  15 euro / uur 
        

E. Specifieke sportaccommodaties 

a. Hoofdterrein sportstadium centrum 
Omvat: 

 het hoofdterrein: voetbalveld zelf; 

 de spelerskleedkamers en het spelershome; 

 de hoofdtribune met business-seats; 

 het restaurant en de aanpalende keuken; 

 de overige accommodaties: het secretariaat (boven naast restaurant), de tribune kant vijver, de 
cafetaria in de hoofdtribune (beneden), de cafetaria‟s in de tribune kant vijver (boven en 
beneden), drankverkooppunt onder het scorebord, het waslokaal in de tribune kant vijver. 

 
Deze accommodatie is voorbehouden aan SV Zulte Waregem enkel en alleen tijdens de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Buiten deze wedstrijden behoudt vzw Sportbeheer Waregem de totale uitbating van deze 
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accommodatie, met uitzondering van de spelerskleedkamers, het spelershome, het secretariaat 
(boven naast restaurant) en het waslokaal in de tribune kant vijver. Deze specifieke ruimten staan ook 
buiten deze wedstrijden ter beschikking van SV Zulte Waregem 
Alle aanvragen voor het gebruik van overige accommodaties gebeurt bij vzw Sportbeheer Waregem. 
 
De vergoeding door SV Zulte Waregem te betalen is afhankelijk van de afdeling waarin gespeeld 
wordt: 
 

 Derde nationale of lager : 7.500 euro /  per seizoen  

 Tweede nationale afdeling :  12.500 euro /  per seizoen 

 Eerste nationale afdeling:  20.000 euro /  per seizoen  
   
Deze vergoeding dekt alle kosten uitgezonderd energie 
 

b. Mirakelstadion 
 
Omvat: 

 Het hoofdterrein: voetbalveld zelf; 

 De spelerskleedkamers 

 De hoofdtribune en de tribune bezoekers 

 De cafetaria en aanpalende vipruimte 

 De overige accommodaties : de diverse hob-units EHBO, cafetaria bezoekers, toiletten 
bezoekers,  CP, vergaderruimte, receptie, bijkomende toiletten, loketten,…  

 
Deze accommodatie is voorbehouden aan KSV Racing Waregem enkel en alleen tijdens de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal. Buiten deze wedstrijden behoudt vzw Sportbeheer Waregem de 
totale uitbating van deze accommodatie. Alle aanvragen voor het gebruik van overige accommodaties 
gebeurt bij vzw Sportbeheer Waregem. 
 
De vergoeding door KSV Racing te betalen is afhankelijk van de afdeling waarin gespeeld wordt : 

 vierde nationale : 1.500 euro / per seizoen 

 derde nationale:  3.750 euro / per seizoen 

 tweede nationale afdeling:  6.250 euro / per seizoen 
   
Deze vergoeding dekt alle kosten (uitgezonderd energie vanaf tweede nationale afdeling). 
 

 
c. Boulodroom centrum      

 
Competitieclubs 1.5 euro / uur 
 
Recreatieclubs 3 euro / uur 
  
Scholen 15 euro/ uur 
 
Andere groepen 15 euro / uur 

 
d. Boogschietstand centrum 

 
Handboogschutters Waregem 1.5  euro / uur 
 
Andere groepen 
 exclusief  verplichte begeleiding 15 euro / uur 
 begeleiding in overeenkomst met de club 

 
e. Schietstand Beveren-Leie 

 
Schietclub St. Hubertusschutters 1.5 euro / uur 
 
Andere groepen 
exclusief verplichte begeleiding 150 euro / halve dag 
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   250 euro / dag 
begeleiding in overeenkomst met de club  

 
f. Tennisterreinen   

 
Tennisclubs 

Tennisterrein in gemalen baksteen 125 euro / jaar 
Tennisterrein in asfalt 250 euro / jaar 
 

Andere groepen  
 exclusief begeleiding 
 Per terrein 15 euro / uur 

 
g. Andere specifieke accommodaties 

 
Hondendressuur 1.5 euro / uur 
 
Visvijver sportstadion 250 euro / jaar 

 
h. Onderverhuren  

 
Het onderverhuren van accommodaties door clubs is op geen enkel moment toegestaan en kan beboet 
worden met een sanctie die gelijk staat aan vijf maal de huur van de accommodatie. Uitzonderingen 
zijn  

 individuele reservaties van tennisterreinen 

 reservaties voor de hondendressuur 

 reservaties voor de visvijver 
 

i. Verhuur aan basisscholen 
Alle stedelijke sportinfrastructuur wordt éénmaal per schooljaar gratis ter beschikking gesteld van de 
Waregemse basisscholen ter gelegenheid van occasionele gebruiken (vb. schoolsportdagen). Iedere 
dergelijke aanvraag moet evenwel eerst voorgelegd worden aan het college van burgemeester en 
schepenen.  

F. Organisatie van niet-sportmanifestaties of van sportmanifestaties waarvoor de accommodatie niet 
geschikt is 

Dit betreft openluchtcentra en sporthallen met uitzondering van de cafetaria 
 
De aanvraag wordt beoordeeld door 

 Het College van Burgemeester en Schepenen voor schoolsportaccommodaties en de accommodaties van 
het hoofdvoetbalterrein op het sportstadion 

 De raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem voor de andere accommodaties die beheerd worden 
door vzw Sportbeheer waregem 

 
Niet-sportmanifestaties kunnen in principe enkel buiten de competitieperiode toegestaan worden. 
 
De schoolsportzalen kunnen daarvan afwijken (cfr. Reglement schoolinfrastructuur) 
 
Huur  

 Waregemse competitieve of recreatieve sportgroepen 100 euro / dag 

 Andere groepen 200 euro / dag  
 
Met volgende coëfficiënt voor volgende locaties: 

 SH Desselgem x 1,5 

 SH Beveren x 1,5 

 SH Centrum x 2 

 OLC Centrum x 2 

 OLC Desselgem x 1,5 

 OLC Racing x 1,5 
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 OLC Beveren x 1,5 

 OLC Vijve x 1,5 

 Boulodroom x 1 
 
Kosten kunnen afzonderlijk worden aangerekend. 
 
Voorbeeld van kosten:  

 Energiekosten  

 Drankverkoop 

 Plaatsen van vloerbescherming 

 Opkuis 

 … 
 

Het betalen van een waarborg, gelijk aan de huurprijs, is vereist. 
 

G. Gebruik/ huur cafetaria behorende bij de sportaccommodaties 

a. Vaste gebruikers: 
Er is een forfaitaire jaarvergoeding voor de ter beschikking gestelde investeringen: 

Deze vergoeding is bedoeld voor verenigingen die een seizoen lang kunnen beschikken over een 
cafetaria, waar zij drank kunnen verkopen tijdens hun competitieactiviteiten 

 
Basisvergoeding:       

 Gebouw 300  euro 
 
De basisvergoeding wordt toegepast voor volgende cafetaria 

 Boulodroom 

 SH Beveren 

 Schietstand Beveren 

 OLC Beveren 

 OLC Desselgem 

 OLC Sint-Eloois-Vijve 

 OLC Centrum tennis 

 Blokhut stadion Waregem 
   

Een veelvoud van de basisvergoeding wordt toegepast voor volgende cafetaria : 
 

 OLC Centrum uitbreiding x 04  

 OLC Racing  x 02 
 

b. Occasionele gebruikers: 
 

Er is een forfaitaire vergoeding voor occasioneel gebruik: 

 Competitieclubs of recreatieclubs 25 euro / dag 

 Andere groepen  75 euro / dag 
     

Deze occasionele gebruiken kunnen enkel plaatsvinden voor activiteiten die direct verband houden met 
een sportactiviteit of die georganiseerd worden door of voor een sportclub van Waregem. Dit kan 
bovendien uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vzw Sportbeheer Waregem. 
vzw Sportbeheer Waregem beoordeelt of een activiteit hiervoor in aanmerking komt.  
Activiteiten die niet met sportbeoefening of een sportclub gerelateerd worden, kunnen geenszins 
plaatsvinden in de cafetaria behorende tot de stedelijke sportaccommodaties.  
 
Uitzondering hierop zijn de cafetaria gelegen in het Regenboogstadion waar ook andere socio-culturele 
verenigingen of organisaties hun organisatie kunnen laten doorgaan tegen dezelfde kostprijs 

 
De club die de betreffende accommodatie huurt is verantwoordelijk voor de navolging van dit 
reglement. Inbreuken op dit reglement zullen aan de verantwoordelijke club aangerekend worden met 
een geldelijke sanctie van 250 euro per overtreding en per dag. 
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Onderverhuring is op geen enkel moment toegestaan. 

H. Recuperatie van kosten  

a. Gebruik van kleedkamers, zonder gebruik van sportterrein 

 Per kleedkamer 5  euro / uur 
De douches zijn daarbij steeds inbegrepen. 
De gebruiker ruimt zelf de kleedkamer op na gebruik.  

b. Gebruik van vergaderlokaal of leslokaal 

 Per lokaal 5 euro / uur  
De gebruiker ruimt zelf het lokaal op na gebruik. 
Vrijstelling van huur voor vaste gebruikers van de accommodatie 
Reservatie bij de sportdienst verplicht 

c. Verlichting van sportterreinen voor wedstrijden en niet sportmanifestaties 

 Hoofdterrein stadion A:  
 60 euro / uur volledige verlichting 
  

 

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

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de Europese normen EN1176 en EN1177;  
Gelet op het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen;  
Gelet op het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen;  
Gelet op de taak van de verantwoordelijke uitbater van speelterreinen om de speeltoestellen en de 
omgeving van de speeltoestellen te onderhouden;  
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;  
Overwegende dat een DAEB-besluit voor de inventarisatie, controle van signalisatie en werking van 
hydranten op de gemeenteraad van 7 juni 2016 werd goedgekeurd;  
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang globaal benoemd als „Onderhoud 

van speelterreinen‟, omvattende: 
 Het nazicht, herstel, onderhoud en opfrissings- en schilderwerken aan speeltoestellen en 

omgeving.  
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 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 
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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: 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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

18. jeugdlokalen Desselgem, Fase 1/Chirolokalen, aanpassingswerken: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, wil dit punt aanhalen in verband met de dorpskernvernieuwing in 
Desselgem. Het heeft er niet rechtstreeks mee te maken, maar jeugdhuis Jakkedoe gaat verhuizen en het 
gebouw zal dan afgebroken worden. Hoever staat het in dit dossier? De bevolking van Desselgem is vragende 
partij om op de hoogte gehouden te worden van de vooruitgang van de plannen en de werken. Groen vindt 
dat de mensen recht hebben op informatie. De Desselgemse bevolking en verenigingen zouden ook kans 
moeten krijgen om hun input te geven. Het raadslid stelt voor dat de Desselgemse bevolking de kans krijgt 
om te participeren. Het is al van 1992 dat er een maquette gemaakt werd van hoe het er zou kunnen uitzien. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat er voldoende kans zal zijn tot informatie en 
participatie, zeker met de gebruikers. We zullen eerst terugkeren naar de gemeenteraad. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, heeft recent gelezen dat minister Gatz 45 000 euro subsidie toekent 
aan jeugdhuis Jakkedoe. Is dit ook te gebruiken voor de verbouwing, of gaat dit over werkingskosten? 
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat de nieuwe projectsubsidie voor de vierde beroepskracht 
is en een werkingstoelage om aan cultuurparticipatie voor jongeren te doen. De subsidie mag niet gebruikt 
worden voor infrastructuurwerken. 
- Raadslid, de heer Jan Balduck, zegt dat hij met dezelfde vragen zit als raadslid Vandevelde. De fractie wil 
graag zien hoe dit er zal uitzien. Er worden verschillende werken uitgevoerd aan woningen, waarvan men 
zich afvraagt of ze binnen enkele jaren niet moeten afgebroken worden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat het voorontwerp binnenkort aan de gemeenteraad zal 
voorgesteld worden. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, verwijst nog naar de commissie van vorige week. Hij heeft een goed 
debat gehad met de schepen van patrimonium over het plan van aanpak, en dergelijke meer. De schepen 
stelde dat er een totaalvisie is. Het raadslid vraagt of de schepen het totaalplan toestuurt aan de raadsleden 
of op het intranet plaatst. Als er iets gevraagd worden aan de schepen van openbare weken, stuurt zij dit 
ook door aan de raadsleden. 
- Schepen van patrimonium, de heer Rik Soens, zegt dat hij de plannen zal overmaken. Het is zeker niet de 
bedoeling om dit achterwege te houden. 
De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Gelet op de Europese Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU; 
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Overwegende dat de noodzakelijke aanpassingswerken aan de gebouwen van het POC en de chirolokalen in 
volgende drie fases zou kunnen gebeuren: 

- Fase 1/aanpassingen lokalen op eerste en tweede verdiep (chiro) 
- Fase 2/sloping doorgang van kerkplein naar chirokoer 
- Fase 3/aanpassingswerken benedenverdiep (jakkedoe) 

Gelet op het ontwerp voor de Fase 1/Chirolokalen, opgemaakt door de dienst gebouwen, en opgedeeld in 
drie loten, zijnde: 

- Lot 1/Binnenschrijnwerk 
 Raming: 25 000,00 euro excl. BTW 

- Lot 2/Sanitair en cv 
 Raming: 7 000,00 euro excl. BTW 

- Lot 3/Elektriciteit 
 Raming: 12 000,00 euro excl. BTW 

Overwegende dat deze werken best gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking per 
lot; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2210207/VT/0750; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 32 
tegen: 0 
onthoudingen: 0 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor de aanpassingswerken aan de jeugdlokalen in Desselgem, Fase 1/chirolokalen 

goed te keuren, opgemaakt door de dienst gebouwen, en met een totale raming van 44 000,00 euro 
excl. BTW of 53 240,00 euro incl. BTW. 

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

budgetcode 2210207/VT/0750. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 

19. bezoekerscentrum WO I, inrichting en inhoud: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 

gunnen 

De Raad, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
5, § 3; 
Gelet op de Europese Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU; 
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad in zitting van 6 oktober 2015, waarin het ontwerp goedgekeurd 
werd voor het aanstellen van een scenograaf voor het bezoekerscentrum WOI; 
Gelet op het besluit van het College in zitting van 10 december 2015, waarin deze opdracht werd 
toegewezen aan GrafiekGroep uit Brugge; 
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Overwegende dat het definitieve ontwerpdossier met bijhorend aanbestedingsdossier opgemaakt werd door 
GrafiekGroep, en dat dit dossier de meubels, lay-out, … omvat; 
Gelet op het ontwerp voor dit dossier, opgemaakt door GrafiekGroep, en met een totale raming van 
462 000,00 euro excl. BTW of 559 020,00 euro incl. BTW; 
Overwegende dat deze opdracht best gegund wordt via open offerteaanvraag; 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 27 september 2016; 
Gelet op de kredieten, die voorzien zijn in de begroting 2016, met budgetcode 2211007/OM/0720; 
Gelet op de uitslag van de stemming: 
voor: 26 
tegen: 0 
onthoudingen: 6 
Besluit: 
Art. 1: Het ontwerp voor het bezoekerscentrum WOI, inrichting en inhoud, goed te keuren, opgemaakt 

door GrafiekGroep uit Brugge, en met een totale raming van 462 000,00 euro excl. BTW of 559 
020,00 euro incl. BTW. 

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

budgetcode 2211007/OM/0720. 
 
Uitslag van de stemming: 
- voor: 26 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, 

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

- tegen: 0  
- onthoudingen: 6 Mario Verhellen, Jan Balduck, Geert Deroose, Xander Pruvoost, 

M'Hamed Kasmi, Thea Mestdagh 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

20. vragen 

Er werden 6 vragen ingediend op het secretariaat. 
 

Vraag 1. vraag raadslid Geert Deroose: tarieven NMBS-parking 

“Vanaf 3 oktober wordt de NMBS-parking achter het station (400 parkeerplaatsen) betalend. Treinreizigers 
betalen straks 1 euro per uur en 6 euro per dag. Niet-treinreizigers betalen 1,2 euro per uur en 12 euro per 
dag. Een abonnement nemen kan ook. Dat kost pendelaars 28,5 euro voor een maand en niet-treinreizigers 
63,9 euro voor een maand. Bedragen die toch wel een stuk hoger liggen dan de tarieven die vanaf diezelfde 
dag gelden in de stad zelf. Terecht stelt het college zich hier vragen bij. Volgens een krantenbericht (15/9) 
tekende de stad protest aan tegen de hoge tarieven en het onaantrekkelijke parkeerbeleid van de NMBS. Er 
zou een brief gericht worden aan de NMBS-topman Jo Cornu en federaal minister van mobiliteit, François 
Bellot (MR). Mijn vraag: Is hier al reactie op gekomen en welke stappen zal de stad verder zetten om samen 
met de NMBS een goed mobiliteitsbeleid te voeren?” 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

Vraag 2. vraag raadslid Mario Verhellen: NMBS parkeertarieven 

“In de gemeenteraad van juli werd bekend dat vanaf 3/10 de NMBS-parking betalend zal worden.  
Via de media vernamen we dat het stadsbestuur midden september via brief aan de NMBS liet weten dat ze 
van mening is dat het invoeren van betalend parkeren het gebruik van het openbaar vervoer zal 
ontmoedigen en de voorgestelde parkeertarieven merkelijk hoger zijn dan deze die algemeen worden 
gehanteerd in onze stad. Graag verneem ik hoe de NMBS reageerde op het schrijven van de stad?  
Welke maatregelen en initiatieven zal het stadsbestuur in deze ontwikkelen?” 

Het raadslid zegt dat de nieuwe tarieven ondertussen toegepast worden. We zien nu al ontwijkingsgedrag. 
Het viel vandaag vooral op dat een deel van de parking leeg was. Normaal staat die vol. Een aantal mensen 
zullen zich misschien anders verplaatsen naar het station. In de Roger Vansteenbruggestraat is het aantal 
geparkeerde wagens gestegen. Op de parking van Aldi en Colruyt staan ook meer wagens. Colruyt is van plan 
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om met slagbomen te werken om dit sluikparkeren tegen te houden. Op vrijdagnamiddag kennen we de 
problematiek in de Roger Vansteenbruggestraat. We hebben gepleit bij NMBS om een ingang te kunnen 
voorzien tussen de Roger Vansteenbruggestraat en de parking om de moskeebezoekers de mogelijkheid te 
geven om te parkeren op de parking van NMBS. Hij vreest dat het parkeren aanstaande vrijdag nogal 
chaotisch zal verlopen. Het raadslid stelt voor om ook overleg te plegen met de mensen van de moskee om 
gekke toestanden te vermijden. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat er een brief gestuurd werd naar de CEO van 
NMBS, de heer Jo Cornu en naar de minister van mobiliteit, François Bellot. De schepen leest de brief voor 
die verstuurd werd op 21 september. Tot nu toe is hier nog geen reactie op gekomen. Een kopie van de brief 
werd ook naar de West-Vlaamse parlementairen van alle partijen gestuurd, met de vraag dat zij vanuit hun 
ambt kunnen tussenkomen. Twee parlementairen hebben bevestigd dat ze de mail ontvangen hebben.  
Johan Verstreken zegt dat hij dit zou meenemen naar het volgend overleg, want zij kennen hetzelfde 
probleem in Oostende. Wat de Roger Vansteenbruggetraat betreft, hebben we expliciet gevraagd om ook 
een in- en uitgang te maken voor wagens aan de kant van de Roger Vansteenbruggestraat. Die is er nu enkel 
voor voetgangers en fietsers. Men heeft hierop geantwoord dat men dit in eerste instantie niet wou doen, 
vermoedelijk om financiële redenen, maar dat men dit in de evaluatie zou meenemen. Wij zullen die vraag 
herhalen, want we zijn hier zeker voorstander van. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat meerdere steden dezelfde problematiek kennen: Deinze, 
Oudenaarde, Wetteren, … Blijkbaar heeft de NMBS heel veel centen nodig. De schulden van de NMBS zijn 
spectaculair gestegen de voorbije jaren. Ze zullen het gat niet dichten met parkeergelden alleen. In Deinze 
heeft men gepoogd om een overeenkomst te sluiten met de NBMS opdat de buurtbewoners daar aan een 
sterk verlaagd tarief zouden kunnen parkeren. Anderzijds hebben ze geprobeerd om een 
derdebetalerssysteem te voeren voor de inwoners. Hij weet niet wat de stand van zaken is daar. Hoe dan 
ook, die voertuigen zijn ergens naartoe. Misschien hebben een aantal reizigers zich verplaatst naar 
Harelbeke om daar de trein te nemen. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat de problematiek zich dan ook zal stellen in Harelbeke. 
Het zou misschien niet slecht zijn om met de andere steden en gemeenten een overleg te plannen en een 
gezamenlijk standpunt in te nemen naar de federale overheid. 
- Raadslid, de heer M‟Hamed Kasmi, zegt dat hij hoopt dat Waregem de beste leerling is van de klas. 
Vandaag werkte de slagboom niet op de NMBS-parking en heeft hij een uur moeten wachten om van de 
parking te geraken. De politie is moeten tussenkomen en de loketbediende heeft haar loket gesloten. 
- Raadslid, de heer Geert Deroose, vraagt of men zicht heeft op de stand van zaken in het renovatiedossier 
van het station. De NMBS heeft centen vrijgemaakt voor projecten in Hasselt en Bokrijk. Maar wat zit er voor 
Waregem in de planning? 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat de laatste geruchten zijn dat er budget zou 
vrijgemaakt worden voor het station in Waregem in 2019. Als we vragen naar een schriftelijke bevestiging 
van de renovatie in het Waregems station, krijgen we die niet. Eerst moet de minister de investering 
goedkeuren, enz. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat we al meermaals met een kluitje in het riet gestuurd zijn. Men 
belooft veel … 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

Vraag 3. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: welke maatregelen worden genomen tegen het recentelijk 
vandalisme in Waregem? 

“Recentelijk kon iedereen in de kranten lezen dat de vorige locatie van Jeugdhuis „Den Uitvlucht‟ werd 
achtergelaten in een erbarmelijke staat. Interieur werd totaal kapot geslagen, brokstukken van het 
interieur werden samen met hopen vuil en kapot gegooid materiaal achtergelaten en tevens stonden de 
koelkasten weken open in een leeg pand zodat ook de energiefactuur een stuk hoger zal zijn dan het 
gemiddeld verbruik.  Twee weken terug werd het vernieuwde voetbalstadion alsook de omgeving aan het 
jeugdcentrum aangepakt door een bende vandalen die bewust naar Waregem kwamen om hier de boel af te 
breken. Blijkt dat dit in plan gezet was aangezien er ook vandalen van andere ploegen dan SV Zulte-
Waregem en KV Kortrijk aanwezig waren en opgepakt zijn. In beide gevallen is duidelijk geweten wie de 
vandalen zijn.  Open VLD Waregem wenst niet dat het bij een brave vermaning blijft en wenst dat de stad 
de nodige sancties neemt zodat de vandalen in de toekomst zich niet meer gaan bezighouden met 
afbraakwerken.  
Vragen: 
o Wie is in beide gevallen de verantwoordelijke?  Bestuur van het jeugdhuis en voetbalploeg KV Kortrijk? 
o Welke maatregelen werden tot op heden genomen in beide gevallen? 
o Welke sancties volgen er in beide gevallen? 
o Wat zal de stad ondernemen om dezelfde „afbraakwerken‟ in de toekomst te vermijden? 
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-Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat dit ondertussen uitvoerig in de media gekomen is. 
Enerzijds de verontwaardiging en de ontgoocheling van het stadsbestuur en anderzijds het fout- en 
schuldbesef van het jeugdhuis en de bereidwilligheid om de fout nog enigszins te herstellen en recht te 
zetten. In die zin, heb ik al twee keer, na de feiten, met het bestuur van Den Uitvlucht samengezeten, zeker 
ook in het kader van sensibilisering en herstelbeleid. En ondertussen heeft de burgemeester al contact gehad 
met Vacomet, sloopfirma van de eigenaar, om te polsen in welke mate de vrijwilligers van Den Uitvlucht nog 
kunnen helpen bij de nodige opkuis van de oude Uitvlucht. Het is duidelijk voor het stadsbestuur dat Den 
Uitvlucht als huurder van de verhuurder een factuur zullen ontvangen voor opkuis van te slopen gebouw in 
de Holstraat. Hopelijk kan die factuur nog verminderd worden met inbreng van helpende handen van de 
daders. Omdat het stadsbestuur beseft dat het beter is om te voorkomen dan te genezen, werden enkele 
controlemechanismen naar aanleiding van de verhuis al ingevoerd.  
Voor de toekomst en de integratie van Den Uitvlucht op een nieuwe locatie, heb ik al twee keer samen  
gezeten met het bestuur en een delegatie van buren. Voornamelijk over plan van aanpak van burenhinder, 
toepassing van geluidsplan en overlast bij roken. Voor de procesbegeleiding in de toekomst laat de 
jeugddienst zich daarnaast bijstaan door Simen Vandenbussche, beroepskracht van jeugdhuis Jakkedoe, die 
structureel sedert 2016 ook samen zit met Den Uitvlucht. In voorbereiding en praktische afhandeling van de 
verhuis van Den Uitvlucht van de oude locatie naar de nieuwe locatie, waren er drie overlegmomenten net 
voor de verhuis. En ondertussen werd de werking ook begeleid door beroepskracht en jeugddienst met 2 
vergadermomenten in juli, 6 vergadermomenten in augustus, 2 vergadermomenten in september. We spelen 
dus graag kort op de bal, wat in voetbal tot resultaten kan leiden, zou toch ook in het jeugdwerk moeten 
lukken. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt wat het voetbalincident betreft bij de laatste match tegen KV 
Kortrijk, raadslid Wyckhuyse insinueert dat er ook vandalen van andere ploegen aanwezig waren. Dit klopt, 
er waren supporters van Club Brugge bij. Het vandalisme zal geregeld worden tussen de clubs onderling. Wat 
de schade aan de rotonde enzo betreft, werd er pv opgemaakt met klacht tegen onbekenden. Er zijn 
camerabeelden, die nu ontleed worden. Hopelijk kunnen de daders gevat worden en zullen zij de rekening 
voorgeschoteld krijgen. Om dit te vermijden, zal de politie er zeer waakzaam op toezien dat de bezoekende 
supporters veel sneller op de bus zitten. 
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, vraagt of de burgemeester bij een nieuw incident met KV Kortrijk, 
maatregelen kan treffen om de supporters te weigeren in het stadion. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit een moeilijke discussie is. Als men ze weigert, gaat 
men in de cafés in de regio zitten of bezet men diverse straten, waardoor opnieuw een escalatie ontstaat. 
De reden waarom de politie voorzichtig opgetreden heeft, is ook omdat de boel snel escaleert als supporters 
opgepakt worden of als men het waterkanon inzet. De burgemeester meent dat we dit beter aan de 
politiediensten overlaten die hiervoor bevoegd zijn en hier voldoende mee bezig zijn. Sv Zulte-Waregem is 
toch een voorbeeld met commissaris Seynaeve die nultolerantie hanteert.  
- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, wil toch opmerken dat er maar één supporter van Club Brugge 
betrokken was. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, leest voor uit het verslag van de politie: "We mogen ervan uit gaan 
dat nog supporters van Club Brugge in de groep KV Kortrijk aanwezig waren. De harde kern van Club Brugge 
heeft immers een afdeling in Kortrijk in het café Pirroen.” 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

Vraag 4. vraag raadslid Xavier Wyckhuyse: kruispunt Wollestraat - Zultseweg 
  

Vragen: 
“Wie heeft dit „kunstwerk‟ gemaakt en wat heeft het gekost? 
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Wanneer wordt het voetpad correct en veilig aangelegd?” 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat het niet echt verkeerd ligt. Op de foto lijkt het 
wat vreemd, maar het is wel correct volgens de wegcode. Op dit kruispunt zijn onlangs een aantal 
markeringen aangebracht en vernieuwd. Het dubbelrichtingsfietspad is in rode duurzame markering 
aangebracht. De omgekeerde driehoeken en het zebrapad zijn opnieuw geverfd in het kader van het jaarlijks 
onderhoudsdossier. Het is wel correct. Het zebrapad loopt door op het fietspad om duidelijk aan te geven 
dat de voetgangers voorrang hebben op de fietsers. De fietser moet stoppen voor de voetgangers. In de 
tweede foto is duidelijk dat het zebrapad schade opgelopen heeft. Dit is te wijten aan een lading dolomiet 
geleverd voor privébouwwerken. De bouwheer is inmiddels in gebreke gesteld. 

- Raadslid, de heer Xavier Wyckhuyse, zegt dat het toch wenselijk is dat zebrapaden niet uitmonden op een 
straat, maar dat ze enkele meters verder liggen. Nu komen de driehoekjes om te stoppen en het zebrapad 
samen. Dit is niet veilig. 
- Schepen van mobiliteit, de heer Kristof Chanterie, zegt dat dit al lang zo is, maar dat dit nu wellicht meer 
opvalt door het vernieuwen van de markering. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat dit zal doorgegeven worden aan de verkeersdienst. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

Vraag 5. vraag raadslid Inge Vandevelde: fijnstofconcentratie en geurhinder URSA 

“Groen Waregem werd gecontacteerd door een inwoner van de Leiestraat in Desselgem, in vogelvlucht  
1 kilometer van het bedrijf URSA (producent van glaswolisolatiemateriaal) verwijderd. Frederik Rijsman, 
gehuwd en vader van drie kinderen, maakt zich zorgen over de uitstoot van fijnstof, afkomstig van het 
bedrijf en hij is niet de enige in de buurt, zo liet hij ons weten. In de tijd tekende hij een petitie, die 
protest aantekende tegen de komst/uitbouw van de firma, die van plan was de productie op te drijven. Hij 
was nogal verwonderd over de actie die daarna genomen werd. Er kwam een meetstation, net naast de 50 m 
hoge schouw die alles hoog die lucht inblaast (ver weg van het meetstation). De lokale politici vonden dit 
blijkbaar een goed plan! Indien de wind „slecht‟ zit, ruikt hij enorm sterk de isolatiegeuren. Je kan zo de 
hoge fijnstofconcentratie zien en smaken. Mogen wij voorstellen dat het stadsbestuur hierrond actie 
onderneemt? Kan de stad de situatie onderzoeken, met name kan er nagegaan worden of er voldoende 
filtratie is van de naar buiten gestuwde proceslucht? Kan de stad onafhankelijke metingen „organiseren‟? 
We hoeven waarschijnlijk niet te vertellen dat er in de industrie vaak een loopje genomen wordt met de 
(milieu)voorschriften. Wij denken dat een onverwachte steekproef van de situatie een mogelijke stap kan 
zijn.” 

- Schepen van leefmilieu, de heer Peter Desmet, zegt dat de meetposten nog in Wielsbeke en Oostrozebeke 
staan om de luchtkwaliteit te meten. Die meetresultaten zijn te zien op de website van de VMM. Wat Ursa 
betreft, moet men voorzichtig zijn om over fijn stof te spreken. Fijn stof ontstaat door 
verbrandingsprocessen. Ursa smelt glas en mineralen. Dit gebeurt met een elektrische smeltoven, er is dus 
geen verbrandingsproces. De milieu-inspectie is bevoegd om de milieuvergunningsvoorwaarden op te volgen. 
Het stadsbestuur volgt dit met de milieudienst strikt op. De emissiegrenswaarden van heel wat stoffen staan 
bepaald in de vergunning. Het is een grote massastroom die door de centrale schouw gaat. In het kader 
daarvan moet het bedrijf maandelijks metingen laten doen door een erkend laboratorium. Die resultaten 
worden maandelijks aan de milieu-inspectie overgemaakt die dit nauw opvolgt. De luchtzuivering gebeurt 
met gaswassers. Er zijn eigenlijk alleen maar problemen als er iets gebeurt en er via het gebouw (een deur, 
een dak …) emissies naar buiten komen. Bij bepaalde incidenten, zoals bv. een brand in een smeltoven, kan 
er formaldehyde of fenol vrijkomen, wat een sterke geur veroorzaakt. Op zo een moment gaat de milieu-
inspectie zeker ter plaatse en wordt pv opgemaakt. Het raadslid spreekt van 10 jaar geleden en ondertussen 
zijn er al heel wat inspanningen gedaan door het bedrijf. Ze gebruiken al heel wat minder formaldehyde en 
fenolbinders, zodanig dat de geurhinder tot nul herleid is. Men moet dit ook meten. Dit zit bijna altijd onder 
de grenswaarde. Het enige probleem waar we mee verveeld zitten, is voor de drie dichtste huizen.  Als de 
wind in een bepaalde richting zit en door omstandigheden komen er vlokken los in de schoorsteen, dwarrelen 
ze neer op die huizen. Die bewoners hebben hier veel hinder van. De firma gaat altijd onmiddellijk ter 
plaatse en laat die mensen ook naar de carwash gaan, maar het blijft een werkpunt voor het bedrijf. We 
merken dat het bedrijf moeite heeft om hier een oplossing aan te bieden. Ze blijven in permanente 
communicatie met de buurt en met het stadsbestuur. Wij overleggen ook steeds met het bedrijf in geval van 
incidenten. Zij proberen hun productieprocessen op die manier te regelen dat de hinder zo veel mogelijk 
beperkt blijft. Als stadsbestuur blijven wij waakzaam. 
- Raadslid, de heer Mario Verhellen, heeft het gevoel dat de afvalverwerkingsoven van Imog in Harelbeke 
properder werkt en beter gemonitord wordt dan de fabrieksoven van Ursa. Het is belangrijk dat dit bedrijf 
kan werken, maar ze moeten zeker conform de regels werken. Een tijdje geleden is er een controle 
geweest. Hier bestaat een lijvig rapport van. Men gebruikt nog steeds de stoffen fenol en formaldehyde. Dit 
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zijn niet bepaald gezonde producten. Zolang zij met die oude processen blijven werken, is er risico op 
uitstoot. Het bedrijf zal meer onderzoek moeten doen naar nieuwe productiemethoden. 
- Voorzitter, de heer Kurt Vanryckeghem, zegt dat hij contact gehad heeft met de nieuwe directeur en die is 
toch bezig met procesvernieuwing. Wij volgen dit op, zegt de burgemeester. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

Vraag 6. vraag raadslid Inge Vandevelde: fitness in openlucht 

“Fitness in openlucht: mag het ietsje meer in Waregem? 
Er is een enorme trend om buiten te bewegen, individueel of in groep, en op het moment dat het past in 
het drukke schema. Fitness indoor is al lang niet meer zo hot als vroeger. Het plaatsen van aantrekkelijke 
fitnesstoestellen in een buitenomgeving moet mensen aanzetten om nog meer te gaan bewegen. In 
Waregem wisten wij slechts 2 plaatsen te spotten waar zulke openluchtfitnesstoestellen staan: 3 toestellen 
bevinden zich vlakbij het speelpleintje achter de Treffer op het stadion en er staan er ook in een wijk in 
Nieuwenhove. Dat er in Waregem hoge bedragen uitgegeven worden aan prestigieuze sportevenementen 
weten we al, daarom vinden wij dat een investering van om en bij de 20 000 euro zeker moet kunnen om 
een aantal nieuwe toestellen aan te kopen en te laten installeren. Zo kan elke inwoner, vrijblijvend, en als 
het hem/haar past de fitnesstoestellen in zijn buurt uitproberen. Aan elk toestel hangt een bordje met 
uitleg. Dit maakt er sporten laagdrempelig mee. En sporten is gezond. 
Vragen: 
1. Is het stadsbestuur bereid om extra openluchtfitnesstoestellen te laten installeren? 
2. Zo ja, kunnen de deelgemeentes hiervoor dan eerst in aanmerking komen, bv. aan de sporthal/de Mote 

in Desselgem, aan de Kernelle / op de woonsite Interlin in Beveren-Leie, en in de omgeving van “Wonen 
aan de Leie” in Sint-Eloois-Vijve. In Waregem zouden ze op de Zuiderpromenade ook niet misstaan, 
toch? 

3. Wie onderhoudt deze toestellen? Naar we vernomen hebben, zijn er al ernstige defecten geweest. 
We verwijzen graag naar de website “Kennisbank ISB” voor meer to-the-point info. 
http://isb.colo.be/doc/PV/Kennisbank%20ISB%20-%20outdoor%20fitness.pdf” 

- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, zegt dat hij met de derde vraag zal beginnen. Het onderhoud van 
de toestellen zit bij de jeugddienst, omdat er van meet af aan gekozen werd voor spelen en sporten op 
groenzones in Waregem, voor jong en oud. Heel recent, voor het zomerverlof, werden 2 van de 4 
fitnesstoestellen hersteld door de leverancier Boer ten bedrage van ruim 1 500 euro. Het waren vooral 
herstellingen van onderdelen, wat uiteraard op gebruik van de toestellen wijst. De fitnesstoestellen worden 
heel frequent gebruikt, maar heel veel door de secundaire doelgroep, de spelende kinderen. Kinderen 
vinden het leuk om de fitnesstoestellen te gebruiken als sporttoestel en nog liever om ze te gebruiken als 
speelmateriaal. Met twee, elk een pedaal op de crossfit bijvoorbeeld. Met twee of meer op de bikefit, … Als 
schepen van jeugd besef ik dat sporten van kindsbeen moet aangeleerd worden en waarom niet 
spelenderwijs. De sportende Waregemnaar ervaart niet zo die nood om buiten te fitnessen. Het heel ruime 
aanbod, ook voor de recreatieve sporter, van stedelijke sportinfrastructuur zal er ongetwijfeld mee te 
maken hebben. Je moet echt eens de looppiste bezoeken om te zien dat ieder moment van de dag, van ‟s 
morgens vroeg tot ‟s avonds laat, lopers buiten bewegen. Heel laagdrempelig …  Ik heb met plezier het 
praktijkvoorbeeld van de outdoor fitnesstoestellen van kennisbank ISB gelezen, de nota waar u naar verwijst. 
Om vast te stellen dat stad Waregem ook in fitnesstoestellen outdoor blijkbaar een voortrekker is. Bijna alle 
good practices van de nota, spreken van een opstart van het project in 2010. De Waregemse gemeenteraad 
schreef in de buitengewone begroting van 2009 al een budget in voor een sportief aanbod voor senioren.  De 
firma Boer werd destijds aangesteld voor het leveren en plaatsen van 4 fitnesstoestellen, 1 
hoefijzerhangrek, 1 biketoestel, 1 crossfittoestel en 1 twisttoestel  aan de speelsite van de stadionvijvers.  
voor een bedrag van 13 000 euro. De nota zegt dat 80 procent van de good practices  de fitnesscombinatie 
op één plaats installleren. Wij doen dit ook, op een centrumfunctie, op een plaats die sport ademt, dicht bij 
het sportcentrum en zwembad. En belangrijk voor de jeugd, dicht bij de speelzone bij uitstek van 
bovengemeentelijk belang. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, wil hierop inpikken en zegt dat de deelgemeentes ook centrale 
plaatsen zijn. Het kan niet allemaal Waregem centrum zijn. In Desselgem is er ook een sportcentrum waar 
veel mensen passeren.  
- Schepen van jeugd, de heer Jo Neirynck, herhaalt dat 80 procent van de good practices dit op 1 locatie 
doen. 20 procent realiseert het outdoor aanbod op 1 plaats verspreid langs een Finse piste. Aanvullend 
daarop vermeldt de schepen dat we op andere plaatsen ook voldoende beweging aanbieden. We hebben 
hangrekken, evenwichtsbalken, duikelrekken, klimmuren in de stedelijke scholen en diverse locaties voor 
jong en oud. In Tienbunder, Nieuwstraat, Karelmeers, park Casier, Rozenhof en Lavendellaan staan er 
toestellen die speelwaarde hebben, maar ook fitnesswaarde. De schepen geeft nog mee dat we onlangs een 
vraag gekregen hebben van enkele sportende jongvolwassenen die vragen om outdoor workouts te 

http://isb.colo.be/doc/PV/Kennisbank%20ISB%20-%20outdoor%20fitness.pdf
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organiseren. Dit zijn we aan het bekijken, want dit is een nieuwe trainingsrage om de spieren te oefenen. 
We zullen dit bekijken met inspraak van de jeugd. 
- Raadslid, mevrouw Inge Vandevelde, zegt dat het antwoord heel to the point is en merkt nog op dat die 
toestellen bedoeld zijn voor jongeren +12 en volwassenen. Dit staat trouwens ook zo vermeld op de bordjes 
die erbij staan. 
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 

21. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 06/09/16, mits de 
vervanging van de naam 'Bruno Lahousse' door 'Bernard Loosveldt in de tussenkomst onder punt 13.  
 
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, 
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, 
Inge Vandevelde, Thea Mestdagh 

- tegen: 0  
- onthoudingen: 0  
 
Afwezigheden bij dit punt: Bernard Loosveldt: Raadslid 
 


