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Zitting van woensdag 24 februari 2016
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
Wouter Van Hauwermeiren, Veerle Bauters: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Martine De Wilde: raadslid

De zitting wordt geopend om 20:01 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Aanpassing OCMW Meerjarenplanning 2014-2019 - Goedkeuring

Schepen Christoph Van de Wiele licht toe dat in 2015 een zware budgetwijziging nodig was voor de
aanpassing en uitbreiding van het Woon- en Zorgcentrum. Het is niet meer dan logisch dat dan ook
de meerjarenplanning wordt aangepast.
Raadslid Gert Van Tittelboom betreurt dat de actie communicatiedeskundige niet behouden blijft.
Bepaalde initiatieven mogen niet doodbloeden. De schepen heeft begrip voor zijn bezorgdheid en
stelt dat de sociale media nu bij de ICT-ambtenaar ondergebracht zijn. Voor schriftelijke
communicatie wordt de ingezette trend doorgetrokken met een algemene brochure.
De raad,
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2015 waarbij de
aanpassing van de strategische meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op het document aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW, dat uit een
strategische nota, een financiële nota en een motivering van de wijziging van het meerjarenplan
bestaat;
Gelet op art. 148§1 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2016 tot en met 2019 respectievelijk
geraamd blijven op € 1 725 000, € 1 725 000, € 1 625 000 en € 1 625 000;
Overwegende dat de aangepaste meerjarenplanning geen aanleiding geeft tot opmerkingen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
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11 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Ann Van Wesemael, Marc Vereecken,
Rosa Van den Abeele, Wouter Van Hauwermeiren);
9 onthoudingen (Luc Galle, Luc Van Leuven, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans,
Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Veerle Bauters)
Besluit
Art. 1 – De aangepaste meerjarenplanning 2014 – 2019 van het OCMW wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de OCMW-voorzitter en aan de heer Provinciegouverneur,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent.
2.

OCMW-Budget 2016 - Kennisname

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij de aangepaste strategische meerjarenplanning 2014 –
2019 van het OCMW werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2015 waarbij het
budget 2016 van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op het budget 2016 dat een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting omvat;
Gelet op art. 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de bedragen vermeld in het budget 2016 overeenstemmen met het goedgekeurde
meerjarenplan; dat de gevraagde exploitatietoelage van € 1 725 000 overeenkomt met het cijfer
voorzien in de meerjarenplanning;
Besluit
Art. 1 – Neemt kennis van het budget 2016 van het OCMW.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de OCMW-voorzitter en aan de heer Provinciegouverneur,
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1 9000 Gent.
3.

Leveren en plaatsen gietasfalt gemeentewegen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen verklaart dat het gebruikelijk is dat er na de winter gaten in het
wegdek vallen. Daarom wil de technische dienst nu 50 ton gietasfalt bestellen om te gebruiken waar
die het meest nodig is.
Raadslid Herman Van Renterghem merkt op dat er sprake is van leveren en plaatsen van asfalt : voert
een aannemer dat uit ? De schepen beaamt dat, want het gaat over warme asfalt. Koude asfalt kan
onze technische dienst zelf hanteren om putten te vullen. Genoemd raadslid stelt dat reparatie
dringend is, want er is een schadeclaim voor een beschadigde wagen in de Watermolenweg. De
schepen antwoordt dat het droger moet worden en dat de vorst gepasseerd moet zijn vooraleer
asfalt kan worden geplaatst.
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De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen gietasfalt gemeentewegen” een
bestek met nr. 2016/04 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 32.500,00 excl. btw of € 39.325,00
incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/04 en de raming voor de opdracht
“Leveren en plaatsen gietasfalt gemeentewegen”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 32.500,00 excl. btw
of € 39.325,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2016.
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4.

Aankoop paviljoententen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Schepen Albert Van Malderen stelt dat er vanuit de verenigingen veel vraag is om de paviljoententen
te huren. Daarom stelt de technische dienst voor om er twee bij te kopen, die aan elkaar kunnen
worden aangesloten. Daarom is de oorspronkelijke leverancier gecontacteerd en zijn prijs is nu € 70
per tent hoger dan twee jaar geleden, wat aannemelijk is.
Raadslid Luc Van Leuven vindt de prijs vrij hoog, maar je moet modulair kunnen werken met de
bestaande tenten. Voor raadslid Herman Van Renterghem primeert of ze degelijk zijn.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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, 3° b
(aanvullende leveringen voor gedeeltelijke vernieuwing/uitbreiding);
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, § 4;
Overwegende dat het college in zitting van 11 april 2014 de aankoop van enkele paviljoententen
heeft goedgekeurd bij de firma BIM Outdoor, Kasteeldreef 5 A te 9230 Wetteren;
Overwegende dat een nieuwe aankoop van twee paviljoententen een uitbreiding is op de vorige
aankoop gezien het de bedoeling is om die tenten aan elkaar te kunnen koppelen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.314,00 excl. btw of € 5.219,94
incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat een offerte werd ontvangen van Bim Outdoor BVBA, Kasteeldreef 5A 9230 Wetteren
(€ 4.238,00 excl. btw of € 5.127,98 incl. 21% btw);
Overwegende dat de Technische Dienst voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan de initiële leverancier, zijnde BIM Outdoor, Kasteeldreef 5A te 9230
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Wetteren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.238,00 excl. btw of € 5.127,98 incl.
21% btw mits het verkrijgen van een visum;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016;
Overwegende dat de financieel beheerder een visum verleende;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop twee paviljoententen”.
De raming bedraagt € 4.314,00 excl. btw of € 5.219,94 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – Deze opdracht wordt gegund aan de initiële leverancier, zijnde BIM Outdoor, Kasteeldreef 5A
te 9230 Wetteren, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.238,00 excl. btw of € 5.127,98
incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.
Art. 4 – De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het
krediet ingeschreven in het budget 2016.
5.

Aanvullend verkeersreglement - Beperking parkeertijd twee parkeerplaatsen Wettersestraat
Schellebelle

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of er ook rekening
is gehouden met de andere handelszaken in de buurt. Optiek Geertrui heeft een jaar geleden ook al
problemen gemeld. Nu wordt er verkeerd geparkeerd en onlangs waren er twee ongelukjes. Is het
mogelijk de zone als geheel te bekijken ?
De burgemeester stelt dat Optiek Geertrui een ander probleem heeft. Er parkeren wagens op de
parkeerzone naast de gewestweg, zodat zij haar privéparking niet kan gebruiken. Er is opdracht
gegeven aan de technische dienst om na te gaan hoe dat kan worden opgelost, maar het Gewest laat
geen geschilderde signalisatie meer toe. Misschien kan er een spiegel worden gehangen, misschien is
belijning op gemeentelijk domein mogelijk.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het mailbericht d.d. 13 januari 2016 van apotheker Brackx, Wettersestraat 2A 9260 Schellebelle
met de vraag naar een parkeerregeling in haar buurt;
Overwegende dat in diezelfde buurt zich ook een opticien, een krantenwinkel en een pittazaak bevinden;
Gelet op het advies d.d. 19 januari 2016 van de lokale politie waarbij voorgesteld wordt om een
gelijkaardig parkeerregime in te voeren zoals in de Hoogstraat te Schellebelle voor twee parkeerplaatsen;
Overwegende dat het gemeentebestuur dient te zorgen voor een vlot en veilig verkeer en dat
tegelijkertijd een oplossing geboden dient te worden voor het parkeerprobleem;
Overwegende dat het beheer van de weg behoort tot het Vlaamse Gewest;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Op de parkeerstrook voor de apotheek Brackx, Wettersestraat 2A Schellebelle, twee parkeerplaatsen
met beperkte parkeertijd van 30 minuten in te richten, aangeduid door het plaatsen van twee borden E9a –
begin en einde parkeerzone – met onderbord op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur – max. 30 min.
Art. 2 – Deze beslissing op te sturen aan de afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 1000
Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 3 – Na goedkeuring de beslissing op te sturen aan de heer Gouverneur, dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
6.

Invoering doorgangsverbod buurtweg nr. 36 Wichelen - Goedkeuring

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Gert Van Tittelboom informeert naar de stand
van zaken in verband met de fietssnelweg, maar de burgemeester geeft hem de raad dat te vragen
aan de Gedeputeerde voor mobiliteit bij het provinciebestuur.
De raad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en gelet op de wet van 20 juli 2005 die
verschillende artikels betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968,
wijzigt en opheft;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
de verkeerstekens;

7
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële
omzendbrieven terzake;
Overwegende dat er in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan een
studie voor de aanleg van een fietssnelweg van Wetteren naar Dendermonde;
Overwegende dat die snelweg vermoedelijk aan de zuidzijde van de spoorweg zal passeren tussen
Wichelen-Bohemenhoek en Schoonaarde;
Overwegende dat de conflicten tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer daarbij zoveel mogelijk
beperkt dienen te worden;
Overwegende dat op die plaats momenteel een weg is gelegen die deels buurtweg is en deels
eigendom van de NMBS;
Overwegende dat de NMBS op het grondgebied van Dendermonde/Schoonaarde een
toegangsverbod heeft ingevoerd voor auto’s op het gedeelte van de weg dat in haar eigendom is;
Overwegende dat de buurtweg in kwestie (buurtweg nr. 36) de gemeentegrens
Dendermonde/Wichelen overschrijdt;
Overwegende dat er langs de buurtweg een aantal landbouwers toegang nemen tot hun percelen en
dat één woning op het grondgebied van Dendermonde/Schoonaarde via de Wichelse kant van de
buurtweg bereikbaar is;
Overwegende dat het gebruik van de buurtweg voor landbouwdoeleinden en het bereiken van de
woning mogelijk moet blijven;
Overwegende dat al het overige gemotoriseerde verkeer verboden moet worden op die buurtweg;
Overwegende dat het stadsbestuur van Dendermonde daarover contact heeft opgenomen met de
bedoeling samen te werken voor de invoering van een aanvullend verkeersreglement dat dezelfde
bepalingen bevat;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Een toegangsverbod in te voeren op buurtweg nr. 36 te Wichelen, met een uitzondering voor
plaatselijk verkeer en fietsers.
Art. 2 – De in artikel 1 vermelde maatregel aan te duiden met een bord C3, met onderbord
‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en een onderbord M2. Dat bord wordt geplaatst aan het kruispunt
met Bohemenhoek, ter hoogte van de spooroverweg, aan het begin van de buurtweg en ter hoogte
van de toegang aan Brukkelen, kant Lange Haagstraat (grensveldweg Wichelen-Schoonaarde).
Art. 3 – Afschrift van dit besluit voor kennisgeving op te sturen aande afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.

8
Art. 4 – Daarna de beslissing op te sturen aan de heer Gouverneur, dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
7.

Plaatsen van verkeersbord - Parkeren voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden
door mindervaliden Wanzelestraat Schellebelle

Schepen Daniël Praet licht toe dat het voor een mindervalide in de buurt te gevaarlijk is om de straat
over te steken : daarom wordt de parkeerplaats tegenover de school gelegd.
De raad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en gelet op de wet van 20 juli 2005 die de
verschillende artikels betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968,
wijzigt en opheft;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van
de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële
omzendbrieven terzake;
Overwegende dat de gemeente dient bij te dragen tot de volledige integratie van de gehandicapten
in de maatschappij;
Gelet op de veelvuldige verzoeken van Stefanie De Brouwer, Wanzelestraat 14 te Schellebelle, om
een parkeerplaats voor mindervaliden aan te brengen op de openbare weg voor haar eigendom;
Overwegende dat die plaats gelegen is tegenover de gemeenteschool, afdeling ‘De Belhamel’
Bruinbeke, wat bijzondere aandacht vraagt voor een veilige doorstroming van het verkeer gezien de
drukke bewegingen op enkele momenten van de dag;
Gelet op het advies d.d. 15 februari 2016 van de lokale politie, na plaatsbezoek tot stand gekomen;
Overwegende dat de invoering van de parkeerplaats best gepaard gaat met een parkeerverbod aan
de overzijde van de straat;
Gelet op de bijgevoegde luchtfoto met aanduiding van de gewenste ordening;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Een parkeerplaats voor te behouden voor voertuigen die gebruikt worden door
mindervaliden op de openbare weg voor de woning Wanzelestraat 14 te Schellebelle.
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Art. 2 – De maatregel aan te duiden door het verkeersbord E9a met een onderbord waarop het
symbool is afgebeeld dat aanduidt dat het parkeren voorbehouden is voor voertuigen die gebruikt
worden door mindervaliden.
Art. 3 – Aan de overkant van de straat een parkeerverbod in te voeren tussen de stopplaats voor de
schoolbus en het einde van de oprit van de woning Wanzelestraat 9A, aan te duiden door een
verkeersbord E3 met telkens een onderbord dat het begin en het einde van het parkeerverbod aangeeft.
Art. 4 – Deze beslissing voor kennisgeving op te sturen aan de afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 5 – Daarna de beslissing op te sturen aan de heer Gouverneur, dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren- Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
8.

Verkaveling "Novus" Dendermondsesteenweg - Goedkeuring wegtracé

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom heeft vastgesteld dat de
bus stopt voor waar de nieuwe weg aansluiting vindt op de gewestweg. Het ging wel om een
harmonicabus. De schepen belooft de opmerking mee op te nemen. Op vraag van genoemd raadslid
antwoordt de burgemeester dat een wegtracé niet noodzakelijk voorgelegd hoeft te worden aan de
Gecoro, wat wel nodig is voor RUP’s. Er is wel een openbaar onderzoek geweest, met opmerkingen
van de buren.
De raad,
Gelet op art. 2 en 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd op 25 april 2014;
Gelet op art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, laatst gewijzigd op 18 december 2015;
Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning, ingediend op 4 november 2015 door Novus
Projects NV, Scheepsdalelaan 60, 8000 Brugge die strekt tot het verkavelen van de gronden gelegen
op de percelen kadastraal bekend als Wichelen (Schellebelle), 2e afdeling, sectie A nrs. 1083 G, 1083
H en 1083 K;
Overwegende dat hiervoor de nodige wegenis- en rioleringswerken dienen te gebeuren;
Overwegende dat de verkavelaar het studiebureau Topomar bvba, Lepelstraat 77A 9660 Brakel,
heeft aangesteld voor het opmaken van het ontwerp van de wegenis;
Overwegende dat het dossier bestaat uit een liggingsplan en kadasterplan, een omgevingsplan
bestaande toestand, een omgevingsplan ontworpen toestand, een kavelplan, een rioleringsplan, de
terreinprofielen en een plan van de wegoverdracht, alsook een toelichtingsnota wegenis &
rioleringen en een lastenboek;
Overwegende dat de toegang tot de verkaveling genomen wordt via een nieuw aan te leggen zijweg
langs de Dendermondsesteenweg te Schellebelle;
Overwegende dat het studiebureau Topomar bvba, Lepelstraat 77A 9660 Brakel, een raming heeft
gemaakt van de totale kosten van de aan te leggen wegenis, en volgens het lastenboek de totale
infrastructuurwerken raamt op €133.733,20 excl. btw.
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
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Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het wegtracé en definitief ontwerp voor de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
“Novus” – Dendermondsesteenweg Schellebelle van 4 november 2015, opgemaakt door Topomar bvba,
Lepelstraat 77A, 9660 Brakel wordt goedgekeurd.
9.

Wijziging rooiplan ambachtelijke zone Meerbos - Definitieve vaststelling

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende
het algemeen administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking getreden op 1 september 2009 en zijn
latere wijzigingen, in het bijzonder Titel 2, Hoofdstuk 4, afdeling 2 “Onteigening”, artikel 2.4.3 §1 e.v.,
gewijzigd bij decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen en laatst
gewijzigd op 4 december 2014;
Gelet op het rooilijnplan opgemeten en opgemaakt door de intercommunale DDS d.d. 6 november 2015;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2015 waarin de rooilijn ambachtelijke zone
Meerbos voorlopig werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van de Hulpverleningszone Zuid - Oost d.d. 13 december 2015 met
kenmerk BW/FT/2015/6546 S2/2015/3536;
Gelet op het onderzoek van baat en kommer gehouden van 9 december 2015 tot en met 7 januari 2016;
Gelet op de behandeling van de bezwaren en het gunstig advies van het college d.d. 5 februari 2016;
Overwegende dat het college voorstelt het rooilijnplan definitief vast te stellen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het ontwerp van rooiplan betreffende de rooilijn ambachtelijke zone Meerbos, opgesteld
door de intercommunale DDS op 6 november 2015, definitief vast te stellen.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit.
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10. Huren van twee stalplaatsen voor politiewagens in Rode Kruisgarage gemeentedomein
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Op het gemeentedomein is een garage gebouwd voor het
Rode Kruis. Daar is plaats voor twee ziekenwagens en bijbehorende aanhangwagens. Wegens
financiële problemen is één ambulance verkocht en is een plaats vrijgekomen. De afdeling heeft ook
investeringen in de garage gedaan, o.a. bij de installatie van de poort. Ondanks het feit dat het een
gemeentelijke garage is, vindt hij het een billijke huurovereenkomst. Het is fair en het Rode Kruis
heeft een belangrijke functie in de gemeente. Voor raadslid Gert Van Tittelboom gaat het om een
stuk compensering.
De raad,
Overwegende dat de plaatselijke post van de lokale politie sedert 1 februari 2016 is overgebracht van
het voormalige gemeentehuis van Schellebelle naar het Sociaal Huis in Wichelen;
Overwegende dat voor de twee politiewagens een onderkomen gevonden is in de garage van de
Rode Kruisafdeling op het gemeentedomein;
Overwegende dat met genoemde vereniging onderhandeld is over een gedeeltelijk gebruik van de
garage voor genoemd doel;
Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst;
Overwegende dat de daarin vermelde kosten op jaarbasis, zijnde € 1 200, verhaald zullen worden op
de politiezone via de jaarlijkse afrekening van de huur- en bijbehorende kosten voor de
terbeschikkingstelling van gemeentelijk patrimonium;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Met ingang van 1 maart 2016 worden twee autostaanplaatsen gehuurd in de garage van de
Rode Kruisafdeling op het gemeentedomein te Wichelen voor exclusief gebruik door de lokale
politiezone. De staanplaatsen worden gehuurd onder de voorwaarden zoals omschreven in bijgaand
ontwerp van huurovereenkomst tegen een jaarlijkse huurprijs van € 1 200.
Art. 2 – De huurprijs jaarlijks door te rekenen aan de lokale politiezone via de afrekening van de
huur- en bijbehorende kosten voor de terbeschikkingstelling van gemeentelijk patrimonium.
Art. 3 – De burgemeester en de secretaris te machtigen bijgaande overeenkomst te ondertekenen.
11. Filiaalovereenkomst Deeltijds Kunstonderwijs Woord en Muziek Lede - Wichelen Goedkeuring
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. In 2014 werd al een filiaal in Erpe-Mere opgestart.
Ook in Wichelen is er een potentieel van 140 leerlingen. Vorige maand is hij met de collega van Lede
al naar Brussel geweest om een afwijking van de programmatiestop aan te vragen.
Raadslid Els Stichelmans vraagt of het om een specifiek lokaal in Wichelen gaat. De schepen beaamt
dat de eerste optie de polyvalente ruimte in de nieuwe vleugel van de afdeling ‘De Meander’ van de
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gemeenteschool is. Die ruimte kan ook in twee getrokken worden. Genoemd raadslid vindt een piano
een duur stuk. De schepen antwoordt dat een digitale piano € 1 500 kost en daarbij hoort ook nog
een geluidsinstallatie, die de leerlingen kunnen gebruiken.
De raad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs, studierichtingen ‘Muziek’, ‘Woordkunst’ en ‘Dans’, zoals gewijzigd door het besluit
van de Vlaamse regering d.d. 8 juni 1999, hoofdstuk VII;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 16 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de aanvraag
van een programmatie in het deeltijds kunstonderwijs en de behandeling ervan, de voorwaarden voor
de melding van een structuurwijziging in het bestaande studieaanbod in het deeltijds kunstonderwijs
en de infrastructuurvereisten voor de studierichting dans in het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op de omzendbrief 13EA/FM/GDS in verband met de programmatie van instellingen, filialen,
studierichtingen en graden vanaf het schooljaar 1999-2000;
Gelet op de omzendbrief DKO/2012/02 in verband met de programmatiestop in het deeltijds
kunstonderwijs en aanvragen tot afwijking ervan;
Overwegende de wederzijdse vraag tot samenwerking tussen de gemeentebesturen van Lede en
Wichelen binnen de bloeiende culturele regio voor het deeltijds kunstonderwijs, om zo de
participatie aan dat onderwijs voor jonge kinderen te verhogen;
Gelet op het collegebesluit d.d. 12 december 2014 waarbij de vraag principieel werd goedgekeurd
om de samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Lede op het vlak van deeltijds
kunstonderwijs te onderzoeken;
Gelet op de voorliggende filiaalovereenkomst Deeltijds Kunstonderwijs Lede – Wichelen, waarbij het
evenwel de bedoeling is enkel de studierichtingen Woord en Muziek in Wichelen in te richten omdat
in een filiaal in oprichting minstens twee studierichtingen moeten worden georganiseerd;
Overwegende dat in het budget 2016 een krediet van € 5 000 voor de oprichting van een filiaal is
voorzien, dat bij budgetwijziging voldoende bijkomende middelen zullen worden voorzien voor de
aankoop van noodzakelijke attributen zoals een (digitale) piano, een geluidsinstallatie en een pupiter;
Overwegende dat dan de volgende jaren volgens behoefte kredieten kunnen worden voorzien voor
huurinstrumenten en werkingskosten (organiseren examens, boeken kopen, tussenkomst in
administratieve software, …);
Gelet op het collegebesluit d.d. 22 januari 2016 waarbij beslist wordt een voorstel tot oprichting van
een filiaal Woord en Muziek met ingang van het schooljaar 2016-2017 in samenwerking met de
gemeente Lede aan de gemeenteraad voor te leggen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgaand ontwerp van Filiaalovereenkomst Deeltijds Kunstonderwijs Lede – Wichelen voor de
studierichtingen Woord en Muziek goed te keuren.
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Art. 2 – De nodige kredieten voor het inrichten van de genoemde studierichtingen jaarlijks te
voorzien in het gemeentebudget.
Art. 3 – Bij budgetwijziging voldoende bijkomende middelen te voorzien voor de aankoop van een
(digitale) piano, een geluidsinstallatie en een pupiter, geraamd op in totaal € 2 500;
Art.4 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en aan het gemeentebestuur van Lede.
12. TMVW - Goedkeuring agenda Gewone Algemene Vergadering d.d. 11 april 2016
De voorzitter stelt dit agendapunt voor.
De raad,
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet op de statuten van de genoemde intercommunale;
Gelet op de uitnodigingsbrief d.d. 5 februari 2016 voor de algemene vergadering van TMVW (IC) cvba
d.d. 11 april 2016 waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Overwegende dat het gaat om een herneming van de Gewone Algemene Jaarvergadering van TMVW
(IC), als gevolg van het tussengekomen ministerieel vernietigingsbesluit van 13 november 2015
betreffende de besluiten genomen op alle algemene vergaderingen van TMVW (IC) van 29 juni 2015;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van
TMVW (IC) cvba van 11 april 2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek
van de agendapunten :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
3. Voordracht commissaris
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota houdende
informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
6. Verslag van het college van commissarissen
7. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
8. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
9. Benoeming van de vertegenwoordigers in de Directiecomités
10. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur
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Art. 2 – De afgevaardigde van onze gemeente in de algemene vergadering, schepen Kristof De Smet,
te bevestigen en hem op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
artikel 1.
Art. 3 – Het college van Burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit
waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1
9000 Gent.
Raadslid Els Stichelmans herinnert eraan dat de aannemer van de Statiestraat voor de winter een
paar werken zou uitvoeren, maar dat is niet gebeurd. Schepen Albert Van Malderen repliceert dat
dat normaal gezien gedaan zou zijn toen de werken aan het kruispunt Moleken bezig waren. Dat is
toen uitgesteld en daarna heeft het gevroren. De asfaltfabrieken waren gesloten en de aannemer
heeft nu uitstel gevraagd voor de definitieve oplevering , die gepland was op 1 maart 2016.
De volgende zitting heeft plaats op woensdag 23 maart 2016 om 20 uur.
De zitting wordt gesloten te 20:35 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

