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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad

Zitting van:

dinsdag 1 0 september 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Schepenen
Prudent Lanneau, Rik Colrnan. Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan
Titeca, Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos,
Matthieu Moerenhout, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie Kint, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u30.
Voorafgaand aan de zitting wordt om 18u een-toelichting gegeven door de directeuren van de
gemeenteschool Vichte-Ingooigem en Vrije basisschool Vichte-Ingooigem. Dit vindt plaats in de
raadszaal, in gesloten zitting en zonder aanwezigheid van de pers.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/GR/237 - Notulen- en zittingsverslag raadszitting 9 juli 2019 - Goedkeuring

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 9 juli 2019 goed conform
decreet lokaal bestuur artikel 32.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/GR/212 - Ontslag lid en voorzitter van de raadscommissies: deontologische
commissie, tuchtcommissie en commissie financiën en algemene zaken - aktename.

Op 11 juni 2019 legde gemeenteraadslid Davy Demets de eed af als voorzitter van het bijzonder comité
sociale dienst. Dientengevolge wordt hij automatisch toegevoegd aan het college van burgemeester en
schepenen, als vijfde schepen.
Het voorzitterschap van een raadscommissie is onverenigbaar met het schepenambt.
Verder neemt de schepen ook volledig ontslag als lid van deze commissies, dit middels een e-mail
gericht aan het gemeentebestuur van 21 juni 2019.
De gemeenteraad kan het ontslag aanvaarden van Davy Demets als voorzitter en als lid van de
raadscommissies Tucht, Deontologie en Financiën/Algemene Zaken.
1.3.

2019/GR/216 - Raadscommissie 'Financiën en Algemene Zaken': kennisname nieuw lid en
aanstellen voorzitter.
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De raadscommissie Algemene Zaken en Financiën werd samengesteld op 12 maart 2019. In deze zitting
werd er ook een voorzitter aangesteld. Gelet op het ontslag als voorzitter van Davy Demets, dient er
thans een nieuwe voorzitter uit de leden van de raadscommissie te worden verkozen. Dit mag
uitdrukkelijk niet een lid van het college van burgemeester en schepenen zijn.
Stemming:
met geheime stemming:
20 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout
1 stem voor Stephan Titeca
2 blanco-stemmen
1.4.

2019/GR/217 - Raadscommissie 'Deontologische Commissie': Kennisname nieuw lid en
aanstellen voorzitter.
'

De deontologische commissie werd samengesteld op 12 maart 2019. In deze zitting werd er ook een
voorzitter aangesteld. Gelet op het ontslag als voorzitter van Davy Demets, dient er thans een nieuwe
voorzitter uit de leden van deze raadscommissie te worden verkozen. Dit mag uitdrukkelijk niet een lid
van het college van burgemeester en schepenen zijn.
De gemeenteraad kan ook kennis nemen van de voordracht van gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout
door de fractie Inzet om te zetelen in de deontologische commissie.
Stemming:
met geheime stemming:
18 stemmen voor Jeremie Vaneeckout
1 stem voor Rik Colman
1 stem voor Eddy Recour
3 blanco-stemmen
1.5.

2019/GR/218 - Raadscommissie 'Tuchtcommissie': Kennisname nieuw lid en aanstellen
voorzitter.

De tuchtcommissie werd samengesteld op 12 maart 2019. In deze zitting werd er ook een voorzitter
aangesteld. Gelet op het ontslag als voorzitter van Davy Demets, dient er thans een nieuwe voorzitter uit
de leden van de raadscommissie te worden verkozen. Dit mag uitdrukkelijk niet een lid van het college
van burgemeester en schepenen zijn.
De gemeenteraad kan ook kennis nemen van de voordracht van gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout
door de fractie Inzet om te zetelen in de tuchtcommissie.
Stemming:
met geheime stemming:
20 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout
1 stem voor Amandine Eeckhaut
2 blanco-stemmen
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1.6.

2019/GR/235 - Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW - goedkeuring

Het Decreet Lokaal Bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel verregaand
met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers. Beide besturen
kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel en sluiten daarvoor
een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is nodig bij delegatie van gemeentelijke
bevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij delegatie van OCMW-bevoegdheden aan een
gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie).
Het voorliggende ontwerp bevat o.a. bepalingen die de aanstellende overheid en de algemeen directeur
toelaten gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke w'erfreserves aan te
leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en diverse
ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken.
Het voorgelegde ontwerp van beheersovereenkomst werd dus opgemaakt met het doel om de
samenwerking tussen en de integratie van gemeente en OCMW te faciliteren en te omkaderen.
Deze werd behandeld in het MAT van 22 augustus 2019 en in het stafoverleg sociaal huis van 12 juni
2019.
Het ontwerp werd ook gunstig geadviseerd door het BCSD van 18 juli 2019.
Besproken in het Hoc en BOC van 4 september 2019.
Gelet op de bespreking;
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.7.

2019/GR/256 - Statuten W13 - goedkeuring wijzigingen.

Bij besluit van 24 januari 2019 van de Vlaams Minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding werd het besluit van 29 juni 2018 van de algemene vergadering
van W13 tot wijziging van de statuten van W13 goedgekeurd.
De statuten van W13 - artikel 14 - stellen dat:
De algemene vergadering kiest zijn voorzitter uit de afgevaardigden van de deelgenoten. De voorzitter
moet lid zijn van het vast bureau en verantwoordelijk zijn voor het lokaal sociaal beleid. De algemene
vergaderi(lg duidt onder haar afgevaardigden drie ondervoorzitters aan. De ondervoorzitters moeten allen
lid zijn van het vast bureau en verantwoordelijk zijn voor het lokaal sociaal beleid en die bij voorkeur elk
een andere partij vertegenwoordigen dan die van de voorzitter en die van de andere ondervoorzitters.
Bij de oprichting was filosofie om alle nationale politieke partijen, vertegenwoordigd in de raad van
bestuur van W13, via de (onder-)voorzitters vertegenwoordigd te hebben in het dagelijks bestuur. Op 22
maart 2019 nam de raad van bestuur van W13 de beslissing om de statuten in die zin aan te passen.
ABB gaf als advies om de bepaling van het aantal mandaten als ondervoorzitter vast te leggen door het
te koppelen aan een objectief criterium. Op 3 juni 2019 stelde het dagelijks bestuur voor om artikel 14 als
volgt te wijzigen:
... de algemene vergadering duidt onder haar afgevaardigden zoveel ondervoorzitters aan als er
nationale politieke partijen vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur.
De raad van bestuur W13 van 28 juni 2019 besliste om het voorstel van het dagelijks bestuur te volgen.
De gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.8.

2019/GR/274 - Kredietcommissie Energiehuis: vervanging gemeentelijk vertegenwoordiger.
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Art. 7.9.31 van het Energiebesluit zegt:
" Een energiehuis wordt door de gemeente voorgesteld, na overleg met het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, wat wordt aangetoond met een kopie van het verslag van de gemeenteraad en
de OCMW-raad. Als de territoriale werking van een energiehuis zich situeert op het grondgebied van
verschillende gemeenten, wordt het energiehuis voorgesteld door alle betrokken gemeenten, na overleg
met de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn."
In oktober 2015 werd W13 zowel door de gemeenteraad als door de OCMW-raad voorgedragen als
energiehuis voor het Vlaams Gewest.
Indien burgers in hun woning werken willen uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie,
hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen, dan kunnen die werken misschien
gefinancierd worden met een energielening van de Vlaamse overheid. De energielening wordt uitgekeerd
via de 'Energiehuizen' die zelf beslissen of de lening wordt toegekend of niet; Vanaf 2019 kunnen alleen
de financieel kwetsbare doelgroepen nog energieleningen krijgen bij de energiehuizen. De aanvragen
worden door de kredietcommissie van het Energiehuis al dan niet goedgekeurd.
De gemeente duidde op 12 maart 2019 een vertegenwoordiger aan voor de kredietcommissie, dus de
instantie die de behandeling bewaakt van de kredietaanvragen en toeziet op het goed beheer van de
kredieten. Dit was de toenmalige voorzitter van het BCSD/schepen Sociale Zaken, de heer Vaneeckhout.
Voorgesteld wordt om deze vertegenwoordiging over te dragen naar de huidige voorzitter BCSD, de heer
navy nemets. HP.t is ;:i;:ingP.WP.7P.n om ciP. ::ifgP.v::i::irciigciP. niP.t meer nominatief aan te duiden maar gewoon
de titularis van het mandaat 'voorzitter BCSD-schepen sociale zaken' aan te stellen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 2. Energie en nutsleidingen
2.1.

2019/GR/273 - Vervangen bestaande openbare verlichting door led-armaturen goedkeuring: dossiernummer 330524: Beukenhofstraat, deel Deerlijkstraat, Sint-Dierikserf,
gemeentelijk park (Beukenhofpark), parking Politie Vichte - dossiernummer 330527: KMOzone Vichte (Jagershoek, deel Deerlijkstraat, Dragonderdreef, Priester Daensstraat,
Huttegem) - dossiernummer 330530: Vichteplaats - dossiernummer 330531:
Petegemstraat, Heuntjeshoek en Reinstraat - dossiernummer 330533:
Gijzelbrechtegemstraat, Kortenberg, Blaarhoekstraat en Fonteintstraat - dossiernummer
330534: Tempeliersstraat en sportveld Vichtsesteenweg - dossiernummer 330535: Balland,
Butsegem, Gaverstraat, Groeningestraat, Kasterstraat, Kleimolenstraat, Kleiveldweg,
Meersstraat, Neerbeekstraat, Oudepontstraat en Zoutstraat - dossiernummer 330538:
Pastoor Verrieststraat, Vossestraat en Zwevegemstraat - dossiernummer 330847:
Ommersheimplein

De gemeenteraad keurt de volgende dossiers voor het vervangen van bestaande openbare verlichting
door led-armaturen goed:
•

dossiernummer 330524 - Beukenhofstraat, deel Deerlijkstraat, Sint-Dierikserf, gemeentelijk park
(Beukenhofpark), parking Politie Vichte

•

dossiernummer 330527 - KMO-zone Vichte (Jagershoek, deel Deerlijkstraat, Dragonderdreef,
Priester Daensstraat, Huttegem)

•

dossiernummer 330530 - Vichteplaats

•

dossiernummer 330531 - Petegemstraat, Heuntjeshoek en Reinstraat

•

dossiernummer 330533 - Gijzelbrechtegemstraat, Kortenberg, Blaarhoekstraat en Fonteintstraat
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•

dossiernummer 330534 - Tempeliersstraat en sportveld Vichtsesteenweg

•

dossiernummer 330535 - Salland, Butsegem, Gaverstraat, Groeningestraat, Kasterstraat,
Kleimolenstraat, Kleiveldweg, Meersstraat, Neerbeekstraat, Oudepontstraat en Zoutstraat

•

dossiernummer 330538 - Pastoor Verrieststraat, Vossestraat en Zwevegemstraat

•

dossiernummer 330847 - Ommersheimplein

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2.2.

2019/GR/269 - Goedkeuren overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen, investeringen en onderhoud openbare verlichting door de
distributienetbeheerder Gaselwest. Goedkeuren bijhorend reglement. Goedkeuren
operationele overeen komst.

De gemeenteraad keurt de overname van bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen,
investeringen en onderhoud openbare verlichting door de distributiebeheerder Gaselwest goed en keurt
het bijhorend reglement en de operationele overeenkomst goed.
Amendementen:
Tijdens de bespreking ter zitting worden twee amendementen toegevoegd met eenparigheid van
stemmen:
a) Indien de netten, installaties, steunen, .... in de toekomst maximaal gevaloriseerd worden door
operatoren die gebruik willen maken van de infrastructuur dienen de opbrengsten die hieruit voortspruiten
ook ten goede te komen van de gemeente.
b) Mocht Fluvius in de toekomst de voorwaarden voor de toetreding tot dit plan gunstiger maken voor de
gemeente, dan is het logisch dat de gemeente - als volwaardige vennoot van Fluvius - ook deze meer
gunstige modaliteiten moet krijgen.
Ter zitting wordt eenparig beslist deze toevoegingen op te nemen in de beslissing en in de overeenkomst.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Personeel
3.1.

2019/GR/201 - Rechtspositieregeling - goedkeuring aanpassingen.

De raad keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling en bijlage 1 en 3 goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 4. Patrimonium
4.1.

2019/GR/264 - Restauratie toren Sint-Janskerk. Goedkeuren ontwerp. Vaststellen wijze van
gunnen.

De gemeenteraad keurt het ontwerp voor de restauratie en heropbouw van het torendeel van de SintJanskerk goed en stelt de wijze van gunnen vast.
Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout,
Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino
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Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 6 onthoudingen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour,
Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

Punt 5. Onderwijs
5.1.

2019/GR/226 - Samenwerkingsovereenkomst techniekacademie - goedkeuring.

De gemeenteraad beslist een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Hogeschool Vives
inzake de Techniekacademie van 2020 tot en met 2025.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
5.2.

2019/GR/268 - Lestijdenpakket schooljaar 2019-2020 - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.3.

2019/GR/279 - Beleidsondersteuning schooljaar 2019-2020 - goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de aankoop van 7 uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2019-2020
goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 6. Toerisme
6.1.

2019/GR/272 - Westtoer - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Toerisme en Recreatie

Westtoer werkt nauw samen· met de gemeente op vlak van toerisme en recreatie. Deze samenwerking
wordt vastgelegd in een meerjarige Samenwerkingsovereenkomst Toerisme en Recreatie. Een nieuwe
overeenkomst 2020-_2025 dient vanaf januari 2020 in te gaan.
Net als voorgaande jaren wordt hierin een bijdrage gevraagd van de gemeente. Dit bedrag omvat een
basisbijdrage en een bijdrage aan de regionale promotiepool van de Leiestreek. Westtoer zal de eerste
bijdrage gebruiken voor de werking van het regioteam, voor het bijhouden van relevante aanbod- en
vraaggegevens per gemeente en het ontsluiten ervan via de regionale trendrapporten, voor regiobrede
onderzoeken, voor toeristische ICT-toepassingen en voor regio-overstijgende marketinginitiatieven.
De basisbijdrage bedraagt jaarlijks 1.650 euro 0aarlijks te indexeren met 1 %).
De bijdrage in de regionale promotiepool Leiestreek bedraagt 3.485 euro Oaarlijks te indexeren met 1 %).
Deze promotionele bijdrage wordt verdubbeld door Westtoer apb.
(In 2019 werd nog 5.022 euro betaald)
Duur overeenkomst: 1 januari 2020 tot 31 december 2024 en daarna stilzwijgend verlengd tot en met 31
december 2025.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 7. Financiën
7.1.

2019/GR/257 • Financiële en logistieke ondersteuning Cross Country - 22 september 2019:
goedkeuring
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De Cross Country zal plaatsvinden op zondag 22 september 2019 in het domein Hemsrode te Anzegem.
Gelet op de internationale bekendheid van deze manifestatie, is het belangrijk dat deze organisatorisch
uitstekend voorbereid wordt. V.z.w. Military vroeg in hun schrijven van 4 juli 2019 de logistieke
ondersteuning aan bij het gemeentebestuur.
Om zo goed als mogelijk aan de vraag van de inrichters tegemoet te komen, kan volgende toelage
toegekend worden:
•

3 arbeidskrachten gedurende 5 dagen = 120 uren (door eigen diensten uit te voeren)

•

1 kraan + kraanman gedurende 5 dagen = 40 uren (door eigen diensten uit te voeren)
o

1600 euro forfaitair voor uitvoeren werken met klepelmaaier

o

Aanvullend op vorige jaren wenst men een aankondiging in AKTIV evenals een
aankondiging op de binnen- en buitenschermen

o

gratis uitleen feestmateriaal (mits betalen waarborg)

De gemeente Anzegem wenst de naam Anzegem maximaal in beeld te laten komen bij de communicatie
rond het event.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
7.2.

2019/GR/265 - Bijkomende bijzondere toelage aan Wiel in Wiel voor de inrichting van de
Textielprijs op 17 september 2019 - goedkeuring toekenning.

De gemeente Anzegem ondersteunt op diverse wijzen o.a. financieel en logistiek, lokale organisaties bij
de uitwerking van hun activiteiten. In onderhavig agendapunt wordt voorgesteld om aan de vzw
Koninklijke Sportvereniging Wiel in Wiel Vichte voor de organisatie van de jaarlijkse wielerwedstrijd
'Textielprijs Vichte' 5000 euro toe te kennen en hulp van de gemeentelijke technische diensten voor de
afbraak van de opgebouwde infrastructuur daags na het evenement.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7.3.

2019/GR/271 - Buitengewone toelage kermiscomité Anzegem - principiële goedkeuring
toekenning.

De organisatie kermiscomité Anzegem plaatste het podium voor de optredens dit jaar ter hoogte van de
inrit Borreberg op het Dorpsplein. Deze locatie werd gekozen op basis van overleg met de plaatselijke
middenstand. Dit betekende echter een meerkost van ca 500 euro om een stroomgroep te huren, een
kost waartoe de organisatie zich genoodzaakt voelde om de hinder zo minimaal mogelijk te houden voor
de lokale middenstand en de uitbating van de kermisattracties.
De organisatie vraagt aan de gemeente om deze kosten ten laste te nemen. Aangezien dit de grootteorde overschrijdt zoals voorzien in het kadersubsidiereglement van 3 februari 2015 en latere wijzigingen,
valt de toekenning van deze betoelaging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Voorgesteld wordt om voor de editie 2019 en ook voor de latere edities waarbij de organisatoren zich
genoodzaakt voelen om het podium op deze locatie te plaatsen, deze toelage ten laste te nemen,
evenwel met een max. van 500 euro (vorig jaar bedroeg het factuurbedrag 490,64 euro).
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 8. Internationale solidariteit
8.1.

2019/GR/246 - Wereldraad - aktename aangepaste samenstelling.
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Er wordt akte genomen van de aangepaste samenstelling van de algemene vergadering van de
Wereldraad.

Punt 9. Noodplanning
9.1.

2019/GR/263 - Bijzonder Nóod-en lnterventieplan (BNIP) 'Eventing - Kasteeldomein
Hemsrode op zondag 22 september 2019 - goedkeuring.

De vzw Military Waregem organiseert van 19 tot en met 22 september 2019 de Internationale Eventing
Waregem & Anzegem - editie 2019 op het grondgebied van Waregem en Anzegem. Het BNIP 'Eventing
- Kasteeldomein Hemsrode op zondag 22 september 2019' heeft als doel een werkwijze te beschrijven
waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen zo effectief mogelijk kunnen
inspelen op een noodsituatie die zich voordoet tijdens dit evenement. Het BNIP werd besproken in de
gemeentelijke veiligheidscel van 8 juli 2019. Er wordt aan de Raad voorgesteld om dit BNIP te
aanvaarden. Dit BNIP wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de gouverneur van West-Vlaanderen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 10. Bibliotheek
10.1.

2019/GR/260 - Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor openbare bibliotheken goedkeuring overeenkomst.

Beslissing tot het ondertekenen van de nieuwe Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek
voor openbare bibliotheken n.a.v. het Eengemaakt Bibliotheek Systeem.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 11. Cultuur
11.1.

2019/GR/261 - Erfgoeddepot Trezoor - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst in verband met het erfgoeddepot Trezoor voor Zuid-West-Vlaanderen
wordt principieel goedgekeurd
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 12. Woonbeleid
12.1.

2019/GR/255 - Samenwerkingsovereenkomst Beter Wonen - goedkeuring.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het
intergemeentelijk project Beter Wonen goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 13. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
13.1.

2019/GR/266 - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 19.3 Douterloigne - reconversie definitieve vaststelling

De gemeenteraad beslist om het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 19.3 - Douterloigne - reconversie
definitief goed te keuren.
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Dit RUP behelst een reconversie van d~ noordelijke bedrijfssite Douterloigne, waarbij de nieuwe invulling
bijdraagt tot de herontwikkeling van de Heirweg. De focus blijft deels op ondernemen, maar in de vorm
van de lokale bedrijvigheid. Daarnaast worden ook woningen voorzien om een goede overgang tussen
het wonen en de bedrijvigheid mogelijk te maken. Op het laagst gelegen deel wenst de gemeente een
groene speelruimte te realiseren.
Het plan wordt aangepast met een bijkomend voorschrift 16 Overdruk(zie tekst in vetjes): aslijn voor
voetgangers- en fietsersverbinding (2) (indicatief) die een verbinding voor fietsers en voetgangers
voorziet op de site tussen de Razenheedstraat en Schaagstraat. Met pijlen worden het begin- en
eindpunt van deze verbinding vastgelegd; de ligging van het tracé is vrij te bepalen. Bij de overdruk
"groen lijnelement" wordt aangeduid dat dit lijnelement kan onderbroken worden in functie van de
verbinding voor fietsers en voetgangers. Voorschrift 16: Overdruk voorkooprecht op het plan wordt
hernummerd naar voorschrift 17: Overdruk voorkooprecht.
Stemming: Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen.

Punt 14. Punten van raadsleden
14.1.

2019/GR/282 -Opmaken van een zomerplan

Het voorstel tot het uitwerken van een zomerplan dat de continue toegankelijkheid van ons volledig traag
wegennetwerk en fietspaden garandeert, wordt afgevoerd.
Inzake de afvoering:
Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout,
Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino
Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 5 stemmen tegen (Rik Colman, Eddy Recour, Stephan Titeca,
Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele), 1 niet gestemd (Prudent Lanneau)
14.2.

2019/GR/284 - Beslissing tot de heraanleg van Butsegem

Er wordt beslist om op te nemen in het meerjarenplan: heraanleg van een deel van Butsegem tussen de
Groeningestraat en de verbinding met de Bevrijdingslaan .
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14.3.

2019/GR/285 - Beslissing tot de dringende heraanleg van een stukje van de Eegalstraat.

Er wordt beslist het opnemen in het meerjarenplan van de heraanleg van een deel van de Eegalstraat.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
14.4.

2019/GR/286 - Beslissing tot het behouden van de kinderopvang in de onmiddellijke
nabijheid van de scholen.

Het voorstel tot het behouden van de gemeentelijke kinderopvanginitiatieven in de onmiddellijke nabijheid
van de scholen, wordt afgevoerd.
Inzake de afvoering:
Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout,
Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino
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Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 6 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour,
Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)
14.5.

2019/GR/287 - Beslissing tot de aanleg van een zebrapad in de Scheldestraat ter hoogte van
de bushaltes aan het kruispunt N36/N382

De raad beslist om hernieuwd de vraag te richten tot AVIN opdat zou voorzien worden in de aanleg van
een zebrapad in de Scheldestraat ter hoogte van de bushaltes aan het kruispunt N36/N382.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
14.6.

2019/GR/288 - Beslissing tot het oprichten van een werkgroep 'citymarketing Belgisch
kampioenschap'.

Het voorstel om een werkgroep 'citymarketing Belgisch kampioenschap' op te starten die Anzegem op de
wieler- en toeristische kaart zet, wordt afgevoerd.
Inzake de afvoering:
Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout,
Tine Ternmerrnan, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino
Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 3 stemmen tegen (Rik Colman, Eddy Recour, Stephan Titeca), 2
onthoudingen (Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele), 1 niet gestemd (Prudent Lanneau)
14.7.

2019/GR/289 - Beslissing tot het opmaken van een verkeerscirculatieplan voor Anzegem.
Aanstellen van een verkeersdeskundige.

Het voorstel om een prijsvraag uit te schrijven bij gespecialiseerde universitaire diensten om mogelijke
oplossingen aan te dragen om de verkeersproblematiek, de doorstroming en circulatie, de veiligheid en
de verkeersoverlast in de dorpskernen op een leefbare manier aan te pakken zonder daarbij moeilijke
oplossingen uit de weg te gaan, wordt afgevoerd.
Inzake de afvoering:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 15. Vragen en mededelingen
15.1.

2019/GR/275 -Vragen en mededelingen

De mondelinge vragen die gesteld worden, kunnen beluisterd worden op het zittingsverslag (audioverslag
op de website). Deze vragen worden - zo mogelijk - onmiddellijk beantwoord of uiterlijk schriftelijk tegen
de eerstvolgende zitting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21 u00
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Name. s..d_e raad,
Voorzitter,
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