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Punt 2. Alqemene Zaken - lnterqemeenteliike samenwerkinq.
lntercommunale lmog - Algemene vergadering van 15 mei 2018: kennisname en goedkeuring
agendapunten.
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de
Aloemene vergaderinq der aandeelhouders van lmog die doorgaat op dinsdag 15 mei 2018 met volgende
agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31 .12.2017
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31J22017
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst
8. Toelichting activiteiten 2017
9. Mededeling:

. Uittreding provincie 31j22018
o Verlenging intercommunale 0910912019

10. Varia
Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze algemene vergadering moet bepaald
worden.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.í. Aanpassing algemeen gemeêntelijk retributiereglement inzake tarieven recuperatie van
kosten.
De gemeenteraad keurde op 16 september 2014 een retributiereglement goed waarin de tarieven voor de
recuperatie van kosten bepaald werden. Dit reglement werd gewijzigd op 22 december 20'15 en op 5
september 2017.
Onlangs ontving het gemeentebestuur volgende vraag vanuit de politiezone Mira: ln ons zonaal onthaal
worden er regelmatig gevonden voorwerpen binnengebracht. Dit betreffen 'gewone gevonden
voorwerpen' en 'waardevolle gevonden voorwerpen'. De waardevolle voorwerpen (vb.gsm, smartphone,
laptop, gouden juwelen, geld, waardepapieren,...) worden door ons onmiddellijk overgemaakt aan het
zonaal onthaal in Waregem. De gewone gevonden blijven bij
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ons tot zes maand na het tijdstip van aantreffen. Als deze termijn is verstreken worden de voorwerpen
eigendom van de gemeente waar de voorwerpen werden aangetroffen. Momenteel is
dit het geval voor één bos huissleutels en een speelgoed drone. Bij het gevonden voorwerp wordt er door
ons een meldingsformulier gestoken en worden deze aan jullie overgemaakt. Bedoeling zou zijn dat er bij
afgifte van deze goederen getekend wordt voor ontvangst en dat de datum wordt vermeld.
GOEDGEKEURD

3.2. Algemeen gemeentelijk subsidiereglement: aanpassing in kader van toepassing GDPR.
De gemeenteraad keurde op 3 februari 2015 een toelagereglement goed. Dit werd aangepast op 17 mei
2016 en 9 mei 2017 .

Het subsidiereglement voorziet onder meer in een toekenning van een toelage voor jaarfeesten. Binnen de
betreffende paragraaf van het subsidiereglement wordt onder meer melding gemaakt van het volgende:
"De organisatoren hebben recht op een adreslijst in het kader van het jaarfeest - deze wordt gratis
toegekend."
Voormelde paragraaf druist in tegen de vigerende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.
Adressenlijsten mogen immers slechts onder beperkte en bepaalde voorwaarden aangeleverd worden.
Gezien er met ingang vanaf 25 mei 2018 bovendien ook nog nieuwe Europese wetgeving dienaangaande
in voege treedt, met name de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (verkort AVG)', is het
aangewezen om het subsidiereglement conform te maken. Organisaties die aan de AVG verzuimen
kunnen nameiijk zwate sancties verwachten.
GOEDGEKEURD

3.3. Verlenen advies rekeningen 20'17 - kerkfabrieken:
Sint-Jan
Sint-Stefanus
Sint-Antonius
Sint-Arnoldus
Sint-Petrus
Sint-Theresia
Sint-Mattheus

De jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Anzegem
werden gecoórdineerd ingediend bij het gemeentebestuur op 26 maart 2018. De termijn om advies te
verlenen verstrijkt aldus op donderdag 16 mei 2018.
De jaarrekeningen van de afzonderlijke kerkfabrieken werden naast het financieel gedeelte voorzien van
nodige toelichtingen en bewijsstukken:

r Kastoestand;
o Overzicht interne kredietaanpassingen;
o lnvesteringsfiches;
o Geactualiseerdeinventaris;
o Staat van het vermogen;
r Openstaande schulden en vorderingen.

nt van de afzonderl ke kerkfabrieken resulteren aldus in e saldiDe
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Exploitatie Saldo 2016 Ontvangsten Gemeentelijke
toelage

Uitgaven Saldo 2017

Sint-Jan -554,57 3.178,14 47.281,62 30.104,26 19.800,93
Sint-Theresia 11 .115.18 4.673,38 16.835,60 23.830,97 8.793.19
SinÍ-SÍefanus 39.212,07 13.728.81 18.313,14 53.196,13 18.027,74
Sint-Arnoldus 13.880,96 8.046,45 22.952.14 32.933.22 11.946,s3
Sint-Antonius 13.850,70 9.169.59 5.986,78 15.552,82 13.454,25
Sint-Petrus 7.432,97 3.257,21 9.392,18 15.304.01 4.778,35
Sint-Mattheus 14.994,26 16.853,79 9.557,77 24.492,90 16.912.92
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Totaal 99.931,57 58.907,37 130.319,23 195.414,31 93.713,71

lnvesteringen Saldo 2016 Ontvangsten Gemeentelijke
toelaqe

Uitgaven Saldo 2017

Sint-Jan 681.198.70 1.259,08 0 0 642.457.78
Sint-Theresia 0 0 0 0 0

SinÍ-Sfefanus 0 0 0 0 0

Sint-Arnoldus 0 0 0 0 0

Sint-Antonius 0 0 0 0 0

Sint-Petrus 0 0 0 0 0

Sint-Mattheus 0 22.400,00 0 22.400.00 0
Totaal 681.198.70 23.659,08 0 22.400,00 0

GOEDGEKEURD

3.4. Operationele leasing van bussen voor bijzonder geregeld leerlingenvervoer - Goedkeuring
lastvoorwaarden en plaatsingsprocedu re.
De huidige opdracht voor het huren van bussen voor het bijzonder geregeld leerlingenvervoer eindigt op

31 augustus 2018. Voorgesteld wordt een nieuwe opdracht uit te schrijven voor operationele leasing van
maximaal drie bussen voor het bijzonder geregeld leerlingenvervoer voor de periode van í september 2018
tot en met 31 augustus 2019.
Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd. Deze opdracht wordt geraamd op € 70.170,00 excl. btw of €
84.905,70 incl. btw.
Voorgestelde plaatsingsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Bud get expl oitatie : A _3. 1 .3,21 087 4-O2l 61 40000.

GOEDGEKEURD

3.5. Schenking van 2.500 euro door "De Kasteelheren" aan het gemeentebestuur : definitieve
aanvaarding

Overeenkomstig artikel 43, 52, í 3' van het gemeentedecreet dient de gemeenteraad te beslissen over de
definitieve aanvaarding van een schenking.
De vereniging "de Kasteelheren" uit Vichte hield een actie om fondsen te verwerven en op deze manier
een bijdrage te leveren aan de herstelling van het dak prieeltje in park Beukenhof.

o Financiële impact:Ja
. lngecalculeerd in budgeVmeerjarenplanning: Neen
o Raming (in EUR): 2.500 EUR
. Jaarbudgetrekening: A_7.2.2.2101 19-í0/7460000

GOEDGEKEURD

Punt 4. Patrimonium en doroskernverfraaiinq
4.í. Vervangen bestaande openbare verlichting door led-armaturen. Goedkeuren dossiers:

. 315221- Waregemstraat en omliggende straten
o 315215 - Molendreef, Oudenaardestraat en omliggende straten

ln het kader van energie-efficiëntie en duurzaamheid zal de komende jaren het ganse bestaande openbaar
verlichtingsarmaturen vervangen worden door LED-armaturen. Dit proces zal geleidelijk aan verlopen:
Eandis zal in functie van hun vermogen om de werken uit te voeren offertes opmaken die ter goedkeuring
zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
De dossies die nu voorgelegd worden aan de gemeenteraad zijn:
o Waregemstraat en omliggende straten (nr. 31 5221) - Vervanging van I 1 1 armaturen: € 47 .299,23.
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. Molendreef, Oudenaardestraat en omliggende straten (nr. 31 5215) - Vervanging van í 1'1 armaturen
en vervangen van 15 sierpalen:€ 53.493,36.

GOEDGEKEURD

4.2. Verkoop gemeentelijke eigendommen
o Loods Tiegem, Oostdorp 13+ en Hertog van Brabant, Oostdorp í3
. Oostdorp 21 en deel van aanpalende gronden

Goedkeuren ontwerpakte. Goedkeuren ontwerp onderhandse verkoopovereenkomst.

Er wordt voorgesteld gemeentelijke eigendommen te verkopen in twee aoarte verkooen:
o Een verkoop voor loods Tiegem, Oostdorp 13+ en Hertog van Brabant, Oostdorp 13
r Een verkoop voor Oostdorp 21 en deel van aanpalende gronden

Er wordt voorgesteld de wijze van verkoop vast te stellen als de onderhandse verkoop aan de meest
biedende na publicatie. Deze procedure is voor de koper minder duur dan de openbare verkoop.

De schattingsprijs bedraagt:
. Voor loods Tiegem, Oostdorp 13+ en Hertog van Brabant, Oostdorp 13 €315.000
o Voor Oostdorp 21 en deel van aanpalende gronden € 105.000

De minimum verkoopprijs wordt gelijkgesteld aan de schattingsprijs

Het verloop van de procedure in aanloop naar de ondertekening van de onderhandse overeenkomst als
volgt goed te keuren voor elk van de verkopen:
Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het voeren van uitgebreide publiciteit, die de
minimum verkoopprijs zal vermelden onder de titel "verkoop loods Tiegem en Hertog van Brabant" of
"verkoop Oostdorp 21 en deel van aanpalende gronden".
GeÏnteresseerden kunnen hun bod onder gesloten omslag binnenbrengen op het gemeentehuis tijdens de
openingsuren van de aankoopdienst - Stephan Vandemeulebroecke gedurende een vastgestelde periode
van 2 weken.
Op het einde van deze periode zal op een in de publiciteit aangekondigd tijdstip in de raadzaal van het
gemeentehuis een zitting plaatsvinden waarbij alle omslagen geopend worden in bijzijn van de
vertegenwoordigers van de gemeente Anzegem en Notaris Demeulemeester.
Alle bieders worden in de publiciteit uitgenodigd hierbij aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
De verkoop zal definitief zijn door de ondertekening van de verkoopovereenkomst door de hoogste bieder
tijdens deze zitting.
De afwezige bieder zal zorgen dat een geldige vertegenwoordiger de verkoopovereenkomst tijdens de
zitting kan ondertekenen.
Bij gelijke hoogste biedingen worden de hoogste bieders weerhouden en uitgenodigd tijdens dezelfde
zitting opnieuw onder gesloten omslag een bod uit te brengen.
Bovenstaande procedure wordt herhaald tot één hoogste bieder overblijft.
GOEDGEKEURD
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ons tot zes maand na het tijdstip van aantreffen. Als deze termijn is verstreken worden de voorwerpen
eigendom van de gemeente waar de voorwerpen werden aangetroffen. Momenteel is
dit het geval voor één bos huissleutels en een speelgoed drone. Bij het gevonden voorwerp wordt er door

ons een meldingsformulier gestoken en worden deze aan jullie overgemaakt. Bedoeling zou ziin dat er bij

afgifte van deze goederen getekend wordt voor ontvangst en dat de datum wordt vermeld.

GOEDGEKEURD

3.2. Algemeen gemeentelijk subsidiereglement: aanpassing in kader van toepassing GDPR.
De gemeenteraad keurde op 3 februari2015 een toelagereglement goed. Dit werd aangepast op 17 mei

2016 en 9 mei 2017 .

Het subsidiereglement voorziet onder meer in een toekenning van een toelage voor jaarfeesten. Binnen de

betreffende paragraaf van het subsidiereglement wordt onder meer melding gemaakt van het volgende:
"De organisatoren hebben recht op een adreslijst in het kader van het jaarfeest - deze wordt gratis

toegekend."
Voormelde paragraaf druist in tegen de vigerende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Adressenlijsten mogen immers slechts onder beperkte en bepaalde voorwaarden aangeleverd worden.

Gezien er met ingang vanaf 25 mei 2018 bovendien ook nog nieuwe Europese wetgeving dienaangaande
in voege treedt, met name de'Algemene Verordening Gegevensbescherming (verkort AVG)', is het

aangewezen om het subsidiereglement conform te maken. Organisaties die aan de AVG verzuimen
kunnen namelijk zwate sancties verwachten.

GOEDGEKEURD

3.3. Verlenen advies rekeningen 2017 - kerkfabrieken:
Sint-Jan
Sint-Stefanus
Sint-Antonius
Sint-Arnoldus
Sint-Petrus
Sint-Theresia
Sint-Mattheus

De jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Anzegem
werden gecoórdineerd ingediend bij het gemeentebestuur op 26 maart 2018. De termijn om advies te
verlenen verstrijkt aldus op donderdag í6 mei201B.
De jaarrekeningen van de afzonderlijke kerkfabrieken werden naast het financieel gedeelte voorzien van

nodige toelichtingen en bewijsstukken:
. Kastoestand;
o Overzicht interne kredietaanpassingen;
. lnvesteringsfiches;
. Geactualiseerdeinventaris;
. Staat van het vermogen;
o Openstaande schulden en vorderingen

van de afzonderl kerkfabrieken resulteren aldus in vol nde saldiDe

2

Uitgaven Saldo 2017Saldo 2016 Ontvangsten Gemeentelijke
toelage

Exploitatie

19.800.9347.281,62 30.104,26-554,57 3.178,14Sint-Jan
23.830,97 8.793,1911.115.18 4.673,38 16.835,60Sint-Theresia

18.027,7413.728.81 18.313,14 53.196,13SrnÍ-SÍefanus 39.212,07
s2.933,22 11.946,3313.880.96 8.046,45 22.952,14Sint-Arnoldus

13.454,259.169.59 5.986,78 15.552,82Sint-Antonius 13.850,70
15.304,01 4.778,357.432.97 3.257,21 9.392,18Sint-Petrus

16.912.929.557,77 24.492,9014.994,26 16.853,79Sint-Mattheus
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Punt 2. Alqemene Zaken - lnteroemeenteliike samenwerkinq.
l-a^--^--..--l^ t-^- a r-^_--^l|rlsrv(,ilillruttdrr, lltrug - ArgeilreÍre velgaqerrng van Io met zu to: Kennlsnamg en gogqKeunng
agendapunten.
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de
Alqemene verqaderino der aandeelhouders van lmog die doorgaat op dinsdag 15 mei201B met volgende
agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31 .12.2017
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst
B. Toelichting activiteiten 2017
9. Mededeling:

r Uittreding provincie 31j22018
. Verlenging intercommunale 09/09/2019

10. Varia
Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze algemene vergadering moet bepaald
worden.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.1. Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake tarieven recuperatie van
kosten.
De gemeenteraad keurde op 16 september 2014 een retributiereglement goed waarin de tarieven voor de
recuperatie van kosten bepaald werden. Dit reglement werd gewijzigd op 22 december 2015 en op 5
september 2017.
Onlangs ontving het gemeentebestuur volgende vraag vanuit de politiezone Mira: ln ons zonaal onthaal
worden er regelmatig gevonden voorwerpen binnengebracht. Dit betreffen 'gewone gevonden
voorwerpen'en 'waardevolle gevonden voorwerpen'. De waardevolle voorwerpen (vb.gsm, smartphone,
laptop, gouden juwelen, geld, waardepapieren,...) worden door ons onmiddellijk overgemaakt aan het
zonaal onthaal in Waregem. De gewone gevonden blijven bij
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Punt 5. Milieu.
Plan-MER PRUP'Omleidingsweg Anzegem' - advies
Op 13 juni 2013 besliste de deputatie van de provincie WeslVlaanderen om een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) en startnota op te maken voor het vastleggen van een reservatiestrook voor de
westelijke omleidingsweg. Omwille van een aantal aandachtspunten (oa. knelpunt stationsomgeving en
sluiten spoorwegovergangen) besliste de deputatie om een technisch ruimtelijk vooronderzoek uit te
voeren. Dit vooronderzoek onderzoekt de technisch en ruimtelijk haalbare varianten op het
voorkeurstracé tracé West A en concludeert vier tracévarianten 1 , 2,3 en 3bis. Deze varianten worden
onderworpen aan een milieuonderzoek.
ln de plan-MER-ontwerptekst dd november 2017 wordt een volledig nieuw tracé als milderende
maatregel voorgesteld ingevolge een knelpunt die zich situeert ter hoogte van de Landergemstraat.
Vanuit de dienst MER en de provinciale dienst Ruimtelijke Planning wordt beslist om geen
publieksmoment te organiseren om dit nieuwe tracé toe te lichten aan de bevolking. Het college gaat niet
akkoord met deze werkwijze en heeft inmiddels een schrijven gericht aan deze instanties om een
publieksmoment te eisen. Naar analogie met de andere voorgestelde tracés veroorzaakt het nieuwe tracé
een zeer grote impact voor de eigenaars, bewoners, landbouwers, recreanten,...van de getroffen en
omliggende percelen.

Het college is van oordeel dat de nieuwe betrokkenen voldoende en gelijkwaardig geïnformeerd moeten
worden.
De dienst MER bezorgde voorliggend plan-MER-dossier dd maart 2O1B aan het gemeentebestuur op 3
april 2018. Hierin wordt het bestaande tracé West-A ten noorden van de Koningskouter voorgesteld als
Noord-A en het nieuwe tracé als Noord-B.
Op basis van nieuwe inspraakreacties en adviezen zal de dienst MER aanvullende richtlijnen uitschrijven
en het ontwerprapport aanpassen. Het definitieve plan-MER wordt daarna ingediend bij de dienst
Milieueffectenrapportage ter goedkeuring. Een goedgekeurd plan-MER is vereist ten behoeve van de
voorlopige vaststelling van het RUP.
Op 4 april 2018 vroeg de dienst MER aan het college advies te verlenen mbt voorliggend dossier.
Het college is van oordeel dat het advies gedragen wordt door de voltallige gemeenteraad.

GOEDGEKEURD

Punt 6. Cultuur
Goedkeuring principes opmaak seizoensprogrammatie 2018-2019, bijhorende ticketprijsbepaling
& koÉingsformules, samenwerkingsverbanden en publiciteit.
Volledig naar analogie met de voorbije werkjaren wordt door het Gemeenschapscentrum een voorstel
van seizoensprogrammalie 2O18-2019 uitgewerkt en dit in uitvoering van het meerjarenplan waarbij
doelstellingen zijn opgenomen om zoveel mogelijk inwoners aan kunst en cultuur te laten participeren
dankzij een grote diversiteit in het aanbod en een evenwichtige spreiding over het grondgebied.
De principes tot opmaak van deze programmatie ( rekening houdend met de geraamde uitkoopsommen

en bijhorende technische onkosten van de respectieve producties als met de te venvachten inkomsten
daaruit) evenals de bijhorende ticketprijzen & kortingsformules, de plaatselijke en regionale
samenwerkingsverbanden en publicitaire aanpak worden ter goedkeuring voorgelegd .

GOEDGEKEURD

Punt 7. lnternationale solidariteit
PaÉnerschap tussen de gemeente Anzegem en de gemeente Pèrèrè (Benin) in het kader van
gemeentelijke internationale samenwerking: goedkeuring principes onder de vorm van een
protocol.

Het gemeentebestuur heeft in de meerjarenplanning een actie opgenomen (3.4.3.2) m.b.t. het
opbouwen van een duurzame band met een partneroverheid en heeft hiervoor ook een budget ter
beschikking onder de jaarbudgetrekening 0909-40/6490020
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ln het kader van het bezoek van een delegatie uit de gemeente Pèrèrè, Benin, Afrika van 1 tot 8 mei, is
het de bedoeling om op maandag 7 meieen samenwerkingsprotocol te ondertekenen tussen beide
partners. Deze overeenkomst zal zowel in het Frans en het Nederlands opgesteld worden. Hierin zijn de
basisprincipes van de duurzame samenwerking opgenomen, evenals de doelstellingen en de afspraken.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Toerisme
8.1. Uitkijktoren Meuleberg - onderschrijven samenwerkingsovereenkomst Project Horizon 2025
Naar analogie met de inhoud van het toeristisch ontwikkelingsplan speciaal ontworpen voor Anzegem
door Westtoer wordt vanuit de dienst Toerisme in het kader van het project Horizon 2025, het initiatief
genomen om een uitkijktoren te plaatsen aan de Meuleberg in Tiegem. Daar er reeds een subsidie
van 148.989,72 euro vanuit de provincie toegekend werd, wordt de samenwerkingsovereenkomst voor
de realisatie van het project uitkijktoren Meuleberg ter goedkeuring voorgelegd.

De Watergroep maakte met zijn e-mailvan vrijdag 13 april 2018 een intentieovereenkomst over m.b.t. de
vestiging van een recht van opstal met de nodige erfdienstbaarheden op het stuk grond aan de Dolage
waarop de toren zou worden gebouwd, waarbij De Watergroep de opstalgever zal zijn en de gemeente de
opstalnemer. De juiste modaliteiten (voorwaarden i.v.m. gebruik, recht van doorgang, afrastering, kostprijs
opstalvergoeding, edm) moeten echter nog verder besproken worden met de Watergroep. Deze
intentieovereenkomst wordt later nog - eens afgestemd met het college en de Watergroep - nog aan de
gemeenteraad voor definitieve goedkeuring voorgelegd.
Teneinde het subsidiedossier geen vertraging te laten oplopen, wordt voorgesteld om de
samenwerkingsovereenkomst met Westtoer, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

8.2. Kijkertje Vier: Uitkijkplatform Kleine Kluis Gijzelbrechtegem - onderschrijven
samenwerkingsovereenkomst Project Horizon 2025
Naar analogie met de inhoud van het toeristisch ontwikkelingsplan speciaal ontworpen voor Anzegem
door Westtoer wordt vanuit de dienst Toerisme in het kader van het project Horizon 2025, hel initiatief
genomen om een uitkijkplatform te plaatsen aan de Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem. Daar er reeds een
subsidie van 7.500 euro vanuit de provincie toegekend werd, wordt de samenwerkingsovereenkomst
voor de realisatie van het project uitkijkplatform Kleine Kluis Gijzelbrechtegem ter goedkeuring
voorgelegd.
GOEDGEKEURD

Punt. 9. Plechtiqheden
Goedkeuren toekenning buitengewone toelage van 500 euro n.a.v. plechtigheid t.g.v. í00 jaar
herdenking einde Wereldoorlog I

De brief van 15 maart 2018 vanwege N.S.B. 1 I Novembercomité Vichte (p/a Elf Novemberlaan 10 -
8570 Anzegem) tot het bekomen van financiële ondersteuning n.a.v. de organisatie van de herdenking
van het einde van Wereldoorlog I op zondag I I november 2018.
ln het algemeen gemeentelijk subsidiereglement staat opgenomen dat er jaarlijks een tegemoetkoming
van 550 euro wordt toegekend aan het Vredescomité voor de organisatie van de elfnovembervieringen in
de verschillende deelgemeenten. Echter 2018 is een speciaaljaar, gezien het de honderdste verjaardag
is van het einde van de Grote Oorlog. Daarom organiseert bovenvermelde organisatie ook een bijzonder
herdenkingsevenement met een extra dimensie. Voorgesteld wordt om een bijkomende bijzondere
toelage van 500 euro toegekend om het programma financieel te ondersteunen zoals vermeld in de brief
van 15 maart 2018.
GOEDGEKEURD
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Punt 10. Aqendapunten qevraaod door raadsleden
10.1. Parkeermogelijkheden rond de residentie GOUTREEL
ln januari 2018 werden wij gecontacteerd door enkele bewoners van de Cardijn- en de Cottereelstraat die
hun ongenoegen uitten over de beperkte parkeerplaatsen waarover ze kunnen beschikken sedert de
ingebruikname van de residentie Coutreel.
Zoals bij vele projecten is in beide straten een negatief aspect opgedoken. Vroeger waren er 26
appartementen (bouwjaar 1970) en waren er ongeveer 15 voertuigen van bewoners en een aantal
garageboxen. Nu bevat de residentie 41 sociale huurwoningen en zijn er ondergronds 43
parkeerplaatsen waarvan er slechts 28 zijn verhuurd.
Het gevolg laat zich raden. Vergeleken met vroeger, worden er momenteel een 25tal voertuigen
bijkomend geparkeerd langs de openbare weg in de Cardijn- en de Cottereelstraat. Reken daarbij nog
eens het aantal voertuigen dat erbij is gekomen bij de wijkbewoners (vroeger 1 en nu anderhalf per gezin)
dan moeten we geen tekening maken over de huidige nefaste parkeertoestand in de ganse wijk. Deze
toestand resulteert in een groot ongenoegen en frustraties bijde wijkbewoners die hun parkeerplaatsen
voor de woning drastisch zien verminderen om niet te zeggen verdwijnen. Wanneer ze bezoek ontvangen
(kinderen, familie, vrienden, dokters, verpleegsters, poetshulp) zijn deze gasten genoodzaakt om hun
voertuig te parkeren buiten de wijk.

Onze fraotie heeft de stedenbouwkundige vergunning met dossiernummer 8,120131122 dd. 14104114
geconsulteerd. Deze vergunning werd door het college afgeleverd onder onderandere volgende
voorwaarden:

Er dient een inrichtingsplan voor de omgevingsaanleg ter goedkeuring te worden voorgelegd aan
het college.
Dit plan dient minstens de inrichting van een zone met veilige speeltoestellen en parkeerzones
met voldoende parkeerplaatsen te omvatten. Er dienen verhardingen te worden aangelegd in

kleinschal ige waterdoorlatende materialen.

Wij hebben op22lO3l18 dit inrichtingsplan opgevraagd en niet ontvangen. Dit plan bevond zich volgens
onze diensten bij de directie van "Mijn Huis cvba" en zal ons eerstdaags worden bezorgd. Op 14lO4l1B
zal in de gemeente een vergadering doorgaan met Mijn Huis vandaar de vroege indiening van
onderhavig punt.
Ter ondersteuning van de beweringen van klagers zijn wij overgegaan tot het laten ronddragen van een
schrijven "open brief" in alle brievenbussen van de beide straten. Hierin werd een oplossing
gesuggereerd om op de groenstroken aan beide zijden van de residentie (waar nu bomen zijn
aangeplant) en haaks op de rijbaan een twintigtal parkeerstroken in waterdoorlatende verharding te laten
aanbrengen. 57 bewoners hebben de brief teruggestuurd en gaan akkoord met de door ons voorgestelde
aanleg. Een twintigtal anderen hebben mondeling hun akkoord verklaard.

GEEN STEMMING

10.2 Verkaveling Matexi Projects nv aan de Klijtberg: goedkeuring tracé van de wegenis en
ontwerp wegenis- en rioleringswerken.

Matexi Projects nv, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, heeft een verkavelingsaanvraag
ingediend voor een perceel op de hoek tussen de Klijtberg en de N36 (lngooigemstraat / Peter
Benoitstraat).
Het project is gesitueerd in woonuitbreidingsgebied en daarom wordt uitsluitend voorzien in een
groepswoningbouw van 30 esthetisch op elkaar afgestemde en één samenhangend geheel vormende
ééngezinswoningen in een identieke landelijke bouwstijl. De zes woningen voorzien op de loten 22-27
zíjn bestemd voor een bescheiden woonaanbod, 8 woningen zijn van het gesloten type en 22 zijn van
het halfopen type. De woningen op de loten 1 tot g en 25-30 gelegen langs de Klijtberg worden in een
eerste fase gelijktijdig opgericht. De woningen van de loten 10-24 in het binnengebied van de
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verkaveling, worden eveneens gelijktijdig opgericht in een tweede fase. Er is een ruime groenzone
voorzien in het binnengebied, waar mogelijks ook speeltoestellen kunnen geplaatst worden. Een tweede
groengebied bevat een voldoende ruim bemeten waterbuffer en een groene parkeerhaven met 20
parkeerplaatsen is dienstig voor zowel de verkaveling als voor de bezoekers van de voetbalterreinen van
de Groene Duivels. Er wordt een nieuwe wegenis aangelegd, uitgevend op de Klijtberg, die de woningen
ontsluit die niet rechtstreeks palen aan de Klijtberg. Er wordt ook een voetgangers- en fietsersdoorgang
aangelegd uitgevend op een ventweg parallel aan de N36. Langs de Klijtberg zelf, eigenlijk buiten de
verkaveling, wordt door de verkavelaar op openbaar domein een voetpad aangelegd aansluitend op de
rijweg. Per woning is één garage of carport verplicht; gezien de verplichte achteruitbouw van 5 m kan er
ook geparkeerd worden op de oprit, die maximaal in waterdoorlatende materialen moet aangelegd
worden. Zo beschikt elke woning over minimaal 2 parkeermogelijkheden op eigen terrein.
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De verkavelingsaanvraag kreeg een voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Wegen en
Verkeer en van de Dienst Waterlopen. Het College moet nu heel binnenkort een beslissing nemen.
Teneinde te vermijden dat daarbij een legaliteitsbelemmering optreedt doordat de Gemeenteraad geen
beslissing genomen heeft omtrent het tracé van de wegenis en het ontwerp van de wegenis-en
rioleringswerken, wordt deze materie thans ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd.

De weqenis omvat (zie plan ontworpen toestand):
- een nieuw aan te leggen 5,5 m brede hoofdweg in KWS-verharding
- een 1,5 m brede voetgangers- en fietsersdoorgang tussen de hoofdweg en een nieuwe 3 m brede
ventweg parallel aan de N36, beide aan te leggen in gestabiliseerde dolomietverharding
- een 1,5 m breed voetpad in grijze betonstraatstenen aan één zijde van de hoofdweg, en van die weg
afgescheiden door een 0,5 m brede groenzone met bodembedekker
- langs de hoofdweg, aan de overzijde van het voetpad, 4 parkeerstroken van 2 m breed en geschikt voor
twee keer één, één keer g en één keer 3 parkeerplaatsen of in totaal dus í 4 parkeerplaatsen, aan te
leggen in antraciet betonstraatstenen
- een 1,5 m breed voetpad langs de Klijtberg aansluitend bij het wegdek en aan te leggen in grijze
betonstraatstenen
- een parkeerhaven met in het midden een rijstrook in IOVS en links en rechts een parkeerstrook voor
telkens 10 voertuigen, aan te leggen in antraciet betonstraatstenen
Het riolerinqssvsteem omvat de nodige RWA en DWA leidingen met alle toebehoren en
huisaansluitingen, en een erfdienstbaarheidszone voor de riolering langs de Klijtberg voor de loten 1-9.
Het bufferbekken ligt op de door AWV vereiste afstand tot de N36 en heeft het door de Dienst
Waterlopen gevraagde effectief bufferende en open volume van minstens 243 m3 open met vertraagde
afvoer. De infiltratiegoten die geïntegreerd zitten in de keerwanden zijn zoals opgelegd niet aangesloten
op het RWA-stelsel en de afwatering van de omliggende percelen blijft gegarandeerd.
De groenzones zijn in te zaaien met gras, worden aan de opritten verhard met grijze betonstraatstenen
en worden ook voorzien van bomen als blikvangers.
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Op 9-01-2018 werd een bewonersvergadering georganiseerd, waarbijenkele knelpunten blootgelegd
werden. Deze resulteerden bij het openbaar onderzoek in een aantal bezwaarschriften, waarop de
verkavelaar in de mate van het mogelijke inging. Praktisch alle bezwaren hebben een verband met de
voorliggende wegenis- en rioleringswerken.

1. De eigenaars van het perceel buiten de verkaveling, maar palend aan de voetgangers- en
fietsersdoorgang, waren bezorgd dat hun perceel mogelijks onbereikbaar wordt en daardoor (in een
latere fase) niet meer verkavelbaar zou zijn. Dit wordt ondervangen door de voorziene ventweg parallel
aan de N36, waarmee AWV akkoord gaat als ontsluiting voor het perceel.

2. De bekommernis om het mogelijks verstoren van de afwatering van de omliggende percelen, mede
door het aanbrengen van keermuren die ook het uitzicht verstoren, wordt door de verkavelaar enerzijds
weerlegd en anderzijds tegemoet getreden. Gevaar voor overstromingen en wateroverlast in de
omliggende percelen en in de verkaveling zelf zou er niet mogen zijn aangezien in het rioleringssysteem
en de buffervoorzieningen alle voorzorgsmaatregelen getroffen werden om die te vermijden. ln het
tegenovergestelde geval zou de Dienst Waterlopen zeker geen gunstig advies gegeven hebben.
Waterproblemen ter hoogte van de keermuren kunnen vermeden worden door desnoods de keermuur
een beetje op te schuiven en een afvoergoot te voorzien aan beide kanten ervan. Ook het uitzicht van de
keermuren kan dermate ve worden datze niet meer storend in het la

3. De grootste bekommernis ging uit naar de impact van de verkavelino op de verkeersdrukte, de
verkeersveiliqheid en de oarkeermooeliikheden in de Kliitbero.
a. Verkeersdrukte in de Klijtberg.
Vermits de verkaveling bedoeld is voor woonhuizen en er geen nevenbestemmingen toegelaten zr1n, zal
de verkeersdrukte op de Klijtberg alleen toenemen door het autoverkeer van gezinnen. Dergelijk
autoverkeer is in geen enkele wijk binnen de gemeente problematisch.
b. Verkeersveiligheid in de Klijtberg.
Het nieuw aan te leggen voetpad langs de Klijtberg zal de veiligheid van de voetgangers sterk
verbeteren.
Voor de veiligheid van de fietsers in de Klijtberg verandert er weinig: zij moeten er op de rijweg blijven
rijden in een zone "bebouwde kom", met snelheidsbeperking voor het autoverkeer tot 50 km/u. De
voetgangers- en fietsersverbinding tussen de N36 en de Klijtberg, via de nieuwe ventweg aan de ene
kant en de parkeerhaven aan de andere kant, creëert voor de fietsers een alternatief voor het traject
tussen de voetbalkantine en de N36.

c. Parkeermogelijkheden en dwarsen van voertuigen in de Klijtberg.
Op momenten dat voetbalclub Groene Duivels activiteiten organiseert, wordt er druk geparkeerd in de
Klijtberg en dit aan weerskanten van de straat. De breedte van het openbaar domein is in de huidige
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oÀ* re b^-s J9 -r-J-
.&n tt,Ló L ,fqe;-.
(u*e.'Á - -, 4,..1*u*

r"

È^-í"7*a

13



EN Beknopt verslag gemeenteraad

toestand juist voldoende groot om op de rijweg twee voertuigen elkaar te laten dwarsen wanneer er aan
weerskanten voertuigen geparkeerd staan (zie eerste foto ter hoogte van de voetbalvelden, zie tweede
foto ter hoogte van de bebouwing). Het smalle wegdek tussen geparkeerde auto's verplicht de
bestuurders om mte n teneinde s het dwarsen brokken te maken

Aan de rechterkant van de Klijtberg, rijrichting N36, kunnen wagens momenteel niet tot tegen de grens
van het openbaar domein parkeren (zie foto's) wegens de onaangepaste aard van de berm en het
niveauverschil tussen berm en aanpalend terrein. Met andere woorden: geparkeerde wagens staan
momenteel op een afstand van ruim anderhalve meter van de grens tussen openbaar domein en
verkaveling; dit wordt heel duidelijk geïllustreerd op de volgende foto waarbij de rechtse meetstok zich ter
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hoogte van de scheidingsgrens bevindt, de linkse meetstok zich 1,5m meer naar links bevindt en de
positie van de geparkeerde auto op deze en vorige foto ongewijzigd gebleven is .

- 
-+ir 

:J. . -_

Dit betekent dat de aanleg van een 1,5m breed voetpad langs de verkaveling de verkeerssituatie in de
Klijtberg:
- niet wiiziqt indien dat voetpad aangelegd wordt tussen de meetstokken in de vorige foto, waarbij de
rechterrand van het voetpad samenvalt met de grens tussen verkaveling en openbaar domein
- wel wiiziqt indien het voetpad aangelegd wordt tegen de rijweg en voertuigen derhalve meer naar het
midden van de rijweg toe moeten parkeren.

Op het plan van de wegeniswerken is het voetpad getekend tot tegen de rijweg, hetgeen dus het dwarsen
van voertuigen in de Klijtberg tijdens voetbalactiviteiten sterk zou bemoeilijken. Tussen de rand van het
ontworpen voetpad en de verkavelingsgrens blijft er volgens het wegenisplan een strook grond vrij die
aangeduid is met dubbele schuine strepen en omschreven wordt als zone voor nutsleidingen. Om de
verkeershinder te vermijden is de oplossing direct duidelijk: het voetpad moet aangelegd worden tegen
de rand van de verkaveling, de nutsleidingen moeten in de voetpadzone geplaatst worden zoals
dat op veel plaatsen het geval is, en het wegdek van de Klijtberg moet verbreed worden tot tegen
het voetpad met een strook waarop mag geparkeerd worden.
De weerslag van het verkavelingsproject op het aantal parkeermogelijkheden in de Klijtberg is positief.
Dit kan op verschillende manieren aangetoond worden.
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1) ln de verkaveling beschikt elk perceel over minstens 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast zijn
er 14 buiten het wegdek gelegen parkeerplaatsen voor bezoekers. Op de rijweg zelf kunnen nog eens 16
parkeerplaatsen gebruikt worden. Zo bekomt men voor de verkaveling een parkeernorm van 2 + (14 +
16) / 30 = 3,00 auto's per woning indien men de parkeerplaatsen

op het wegdek meetelt en 2 + 14 I 30 = 2,47 auto's per woning indien men ze niet meetelt. Dit aantal is
vergelijkbaar met andere woonwijken (ter vergelijking: op dezelfde manier berekend als de 2,47 waarde
haalt de onlangs qua wegenis door de Gemeenteraad goedgekeurde verkaveling Ecobo aan de
Lindendries een parkeernorm van 2,42).Yoor de parkeermogelijkheden in de omgeving van de
voetbalvelden kan men volgende rekensom maken: ln de huidige situatie zijn er aan de kant van de
verkaveling 28 parkeerplaatsen. Zijzijn aangegeven op plan "Parkeerplaatsen Klijtberg nu" en stemmen
precies overeen met tellingen die wij zelf gedaan hebben ter plaatse. Bij realisatie van het
verkavelingsproject vallen de parkeerplaatsen weg aan de uitritten van de woningen die uitgeven op de
Klijtberg. Mits een markering van de resterende parkeerplaatsen op het wegdek, om ordeloos en wild
parkeren te vermijden, blijven er nog 17 parkeerplaatsen over (zie plan "Parkeerplaatsen Klijtberg met
verkaveling"; opgelet: om het aantal resterende parkeerplaatsen duidelíjk voor te stellen zijn de autootjes
op dit plan meer naar het midden van de rijweg toe getekend dan in de werkelijkheid het geval zal zijn).
De 20 parkeerplaatsen in de parkeerhaven zijn niet nodig voor de verkaveling zelí, zij kunnen dus
gebruikt worden door de voetballiefhebbers. Zo hebben die 17 + 20 = 37 parkeerplaatsen ter beschikking
in plaats van de huidige 28.

2) De verkavelaar zelf stelt de parkeermogelijkheden liever anders voor. Volgens hem blijven er langs de
Klijtberg 17 parkeerplaatsen over. Om terug aan 28 te komen moeten er 1 1 gebruikt worden van de
parkeerhaven. Daar blijven dan nog 9 parkeerplaatsen ter beschikking voor de verkaveling zelf. Bij
behoud van het aantal parkeerplaatsen voor de voetballiefhebbers haalt de verkaveling dan nog
2 + (14 + 16 +9) / 30 = 3,30 parkeerplaatsen per woning indien men die op het wegdek in de verkaveling
meetelt, 2 + (14 + 9) /30 = 2,77 parkeerplaatsen per woning indien men ze niet meetelt.
Hoe men het ook bekijkt, het verkavelingsproject verbetert de parkeermogelijkheden in de Klijtberg.
Vanaf zijn ontstaan tot heden heeft het verkavelingsproject al een grote weg afgelegd. Bij een vorige
behandeling op de gemeenteraad van 3-10-2017 werd geamendeerd dat de verkaveling moest ingericht
worden als een woonerf. De verkavelaar is hier niet op ingegaan met het oog op de creatie van zoveel
mogelijk vlot bereikbare parkeerruimte op de site. Het één sluit echter het ander niet uit, en om toch een
woonerf te realiseren dienen er eigenlijk niet zoveel aanpassingen te gebeuren. Gonform het
ministerieel rondschrijven van 23-06-1978 betreffende de woonerven zouden de voorziene
hoofdweg, het voetpad en de groenzone tussen beide vervangen moeten worden door één
woonerfireg, dus één oppervlakte, aan te leggen in één kleinschalig materiaalzoals grijze
betonstraatstenen. De voorziene 14 parkeerplaatsen aan te leggen in antraciet betonstraatstenen
zouden kunnen blijven. De 16 in het huidige plan voorziene parkeerplaatsen op de rijweg zouden
kunnen aangelegd worden aan de rand van de woonerfweg, in grijze betonstraatstenen maar in
een ander halfsteensverband dan de rest van het wegdek, en afgebakend worden met witte
wegmarkeringen aangevuld met een letter "P". De toegang naar de verkaveling en naar de
parkeerhaven zou ten opzichte van de Klijtberg een niveauverschil moeten veÉonen en er zouden
elementen moeten voorzien worden die de rechtlijnigheid van de woonerfweg tot hoogstens 50 m
beperken; dit laatste kunnen bloembakken, struiken, niveauverschillen, drempels of
versmallingen zijn.

Er zou ook een snelheidsbeperking tot 20 km/uur moeten ingevoerd worden en er moeten
verkeerstekens F12a en F12b geplaatst worden die de voorrang van voetgangers en fietsers op
gemotoriseerd verkeer aangeven en spelende kinderen in de verkaveling toelaten.
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De noodzakelijke maatregelen voor het omvormen van het huidige verkavelingsvoorstel tot een woonerf
vergen geen ingrepen op het tracé van de wegenis, noch op de aanleg van de rioleringssystemen noch
op de nutsvoorzieningen.

Enkel het materiaal van het wegdek moet aangepast worden, de hoogte van het voetpad moet op het
niveau van het wegdek gebracht worden en de groene zone tussen voetpad en wegdek moet verdwijnen

AFVOEREN PUNT: 11 NEEN - 2 ONTHOUDINGEN - I JA
PUNT ZÊLF: 1í JA - 2 ONTHOUDINGEN - I NEEN

Mededelinqen.
Voorzitter Stephan Titeca deelt mee dat de volgende gemeenteraad plaats vindt op dinsdag 22 mei a.s. .

Verder doet hij een warme oproep naar de raadsleden om aanwezig te zijn op de officiële momenten die
voorzien zijn in het kader van de komst van de officiële delegatie van Pèrèrè, tlz op 2 en 4 mei a.s.

Mondelinqe vraqen van raadsleden.
1. Garageweg Borreberg - bodemattesten - oriénterend bodemonderzoek
2. Controle op de containerparken + bijkomende kracht na verlofperiode :

3. Dyingende herstelwerken bejaardenwoningen TER SCHABBE - en - Aanleg parkeerplaatsen

4. fii"u* aangelegde voetpad t.h.v.de Borreberg.

Namens de gemeenteraad

irecteur

20


