99

Zitting van 28 juni 2012
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck,
schepenen.
Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De Vos,
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels,
Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut,
Arnold Stroobant, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd:

Conny Beelaert, schepen-OCMW-voorzitter

De zitting wordt geopend om 20.33 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Jaarrekening OCMW - boekjaar 2011 - Kennisname

De voorzitter leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op art. 89§2 van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Het totaal van het actief en het passief op de geconsolideerde
balans na resultaatverwerking (zonder interne rekening-courant) van het OCMW boekjaar 2011
bedraagt : € 6.416.684;
De geconsolideerde resultatenrekening vertoont volgende
resultaten
• Negatief resultaat van het boekjaar :
€ 1.209.027,51
• Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage :
€ 1.279.674,10
• Over te dragen bonus :
€
32.718,88
Besluit.
Art. 1 – Neemt kennis van de jaarrekening OCMW boekjaar 2011 en het bijhorende jaarverslag.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt overgezonden aan de provinciegouverneur.
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2.

Online ticketing systeem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De burgemeester leidt dit agendapunt in. Vorige keer is een probleem van de kleuterkampen
aangekaart op de gemeenteraad. Dit nieuwe systeem stuurt ook automatisch attesten voor de aftrek
van de belastingen naar de mensen. De gemeente zal zelf de kosten van het systeem dragen. Wie
thuis niet met internet werkt, kan terecht in de bibliotheek, ook in de jeugddienst aan een computer,
dus je kunt ook in het Sociaal Huis zelf inschrijven. Bovendien kun je ook zien wanneer je kind is
ingeschreven.
Raadslid Julienne Gezels merkt op dat niet alle mensen tegelijkertijd in de bib kunnen, omdat de
uitleenposten op verschillende tijdstippen open zijn. Raadslid Adolf Lammens herinnert eraan dat de
nieuwe gemeentelijke website op 12 juni 2012 om 12 uur online zou gaan, wat niet is gerealiseerd.
De burgemeester antwoordt dat de site daags na de gemeenteraad toegankelijk zal zijn. Hij vult aan
dat het nieuwe online ticketing systeem vanaf 1 januari 2013 gebruikt zal worden, er wordt niet te
snel gegaan om fouten te vermijden. Raadslid Luc Van Herreweghe wil weten of het systeem ook
voor concerten in de cultuurzaal zal worden gebruikt, wat de burgemeester bevestigt.
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat er voorgesteld wordt om de dienstverlening
naar de bevolking toe te verbeteren door het invoeren van een online reserveringssysteem voor
diverse culturele, jeugd- en sportmanifestaties en kinderopvang;
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Overwegende dat de gemeente bereid is om de kosten die
verbonden zijn aan een online reserveringssysteem op zich te nemen zodat er voor de burgers geen
verschil is in kostprijs indien ze zich online inschrijven of zich op het gemeentehuis inschrijven;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “online
ticketing systeem” een bijzonder bestek met nr. FIN 2012/ 01 werd opgesteld door de Financiële
Dienst;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. FIN 2012/ 01 voor de opdracht
“online ticketing systeem”, opgesteld door de Financiële Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

3.

Huur betaalterminals - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Luc Van Herreweghe verklaart dat zijn CD&Vfractie blij is dat één jaar na zijn vraag betaalterminals zullen worden gebruikt in de
gemeentediensten. Hij vraagt zich wel af waarom de rekendienst zelf er geen gebruik van zal maken.
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
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Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is om de dienstverlening
aan de burgers te vergroten door het invoeren van het elektronisch betalen;
Overwegende dat een elektronische betaalterminal een veilig
en praktisch alternatief is voor wisselgeld en kleine uitgaven;
Overwegende dat door de vermindering van cash geld de
veiligheid verhoogd wordt;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “huur
betaalterminals” een bijzonder bestek met nr. FIN 2012/03 werd opgesteld door de Financiële Dienst
voor de duur van 60 maanden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 195,00 excl. btw of € 235,95 incl. 21% btw per maand;
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 2012 onder art. 104/128-01;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. FIN 2012/03 en de raming
voor de opdracht “huur betaalterminals”, opgesteld door de Financiële Dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 195,00 excl. btw of € 235,95 incl. 21% btw per maand.
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 van 2012 onder art. 104/128-01, aan
te passen bij budgetwijziging.
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4.

Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven - vaststelling bestek,
raming en gunningswijze.

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in : er zijn drie categorieën van leningen die worden
aangevraagd. Raadslid Julienne Gezels stelt vast dat voor het leggen van asfalt op verschillende
plaatsen een lening op 10 jaar wordt voorgesteld : dient die asfalt om enkele putjes te vullen ?
Schepen Albert Van Malderen antwoordt dat die asfalt niet alleen dient om putten te vullen, maar
ook om hele stroken te leggen, zoals bijvoorbeeld achter het brugje over de Bellebeek op de Aard in
Schellebelle. Raadslid Van Herreweghe is van mening dat de asfalt er na 6 maanden alweer uit is. Het
meubilair in het Sociaal Huis is zo ook op 30 jaar geleast. Hij wil ook weten of de asfalt wordt
gestockeerd.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot de
overheidsopdrachten en tot bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken en latere wijzigingen;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het leningenbesluit voor de financiering van
investeringen een financiële dienst betreft in de brede zin volgens bijlage 2, A, 6 b van de wet van 24
december 1993;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘aangaan van
leningen ter financiering van buitengewone uitgaven’ een bestek werd opgesteld met nr. FIN
2012/02;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van een algemene offerteaanvraag;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art.1 - Er zal een opdracht gegeven worden met als voorwerp het afsluiten van een
leningenprogramma voor de financiering van de onder artikel 3 vermelde buitengewone uitgaven
van de gemeente.
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Art. 2 - De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegeven worden via een algemene
offerteaanvraag.
Art.3 - Het geraamde bedrag van de opdracht bedraagt 3.150.000 EUR.
Voorwerp :
Categorie nr. 1 : duurtijd 5 jaar : 50.000 euro
Categorie nr. 2 : duurtijd 10 jaar : 400.000 euro
Categorie nr. 3 : duurtijd 20 jaar : 2.700.000 euro
Art. 4 - De voorwaarden van de opdracht zijn bepaald in het bestek Fin 2012/02 dat hierbij wordt
vastgesteld in bijlage van dit besluit.

5.

Toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan de ouders van gehandicapte kinderen Aanpassing

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 6 november
1980 houdende toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan ouders van gehandicapte
kinderen, gewijzigd bij de raadsbesluiten van 27 februari 1986, 19 februari 1987, 6 oktober 1993, 9
maart 1994, 27 maart 1996 en 30 december 2002;
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid de handicappercentages heeft afgeschaft en vervangen door een nieuw systeem,
gebaseerd op puntencategorieën;
Overwegende dat een score van 7 punten overeenkomt met
een handicap die voorheen als 66 % werd gecatalogeerd;
Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit in die zin dient te
worden aangepast;
Overwegende dat jaarlijks de nodige kredieten worden
voorzien onder artikelnummer 844/331-01;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Enig artikel – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 december 2002 wordt in artikel 1 als volgt aangepast :
”met een invaliditeitsscore van minstens 7 punten” in plaats van “met een invaliditeitsgraad van minstens
66 %” en in artikel 3 vervangt het woord “invaliditeitsscore” het woord “invaliditeitsgraad”.
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6.

Verdeling toelagen 2011 - Culturele verenigingen (kalenderjaar 2011)

Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Raadslid Julienne Gezels is van mening dat de
mensen van de Gemeentelijke Culturele Raad heel goed werk hebben geleverd. Schepen De Coninck
zegt dat het nieuwe verdeelsysteem rechtvaardiger is.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voor het dienstjaar 2011 nog
dienen verdeeld te worden;
Gelet op de kredieten in het budget 2011 overgedragen naar
het dienstjaar 2012;
Gelet op het advies d.d. 15 juni 2012 van de Gemeentelijke
Culturele Raad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Enig artikel : De toelagen voor het dienstjaar 2011 worden als volgt verdeeld :

art. 762/332-02
76201

- Belgische Nationale Exotenclub
- Geelgors
- De Meerkoet Serskamp
- Ministars
- De Nachtuilen
- Kon. dekenij Hoogstraat Schellebelle
- Kon. Werk der Volkstuinen Wichelen
- Werk der Volkstuinen Schellebelle
- Concertband Da Capo Wichelen
- Davidsfonds Schellebelle
- Eendracht Maakt Macht
- Dederdeoever
- Heem- en Oudheidk. Kring Wichelen
- Heemkring Schellebelle
- Katrien De Bruyckerfonds
- Pepp’Art
- De Moriaanvrienden
- OKA
- Scaldis Bellum
- St. Janskoor Schellebelle
- St. Gregoriuskoor Wichelen
- Toneel 't is iever die ons leydt
- Toneel d'Eglantier Serskamp
- Toneel De Constleerende Schel.

EURO
190,00
190,00
190,00
181,78
109,78
123,00
140,00
175,00
374,40
253,77
380,25
68,92
356,90
360,79
257,66
109,78
30,00
353,01
321,88
212,91
358,85
607,91
279,07
485,33
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- WAT Wichelen
- Jeugdtrommelkorps Brandweer
- A.V.S. Schellebelle
- v.z.w. Doornweg
- Gezinsbond Serskamp
- Gezinsbond Wichelen
- Helis vzw
- K.A.V. Schellebelle
- K.A.V. Wichelen
- K.V.L.V. Schellebelle
- K.V.L.V. Serskamp
- K.V.L.V. Wichelen
- K.W.B. Bruinbeke
- K.W.B. Serskamp
- K.W.B. Wichelen
- Landelijke gilde Serskamp
- Landelijke gilde Wichelen
- Oudervereniging GIBO Serskamp
- Oudervereniging Schakel Wichelen
- Ouderver. GIBO Bruinbeke - Schellebelle
- Curieus + VIVA SVV Wichelen
- Velt Wichelen
- V.L.D. Dames
- Pasar Serskamp
- Pasar Wichelen
- vriendenkring Vrije basissch. Het Belleveer
- vriendenkring Vrije kleuterschool Wich.
- Postzegelclub ’t Rozenland
- Oldtimer brommerclub
- OKRA Wichelen
- OKRA Serskamp
- OKRA Bruinbeke
- OKRA Schellebelle
- LBG De vriendenkring
- NBG
- Rust na arbeid Wichelen
- Welzijnsschakel “Onthaalschakel”

art. 849/332-02
84901

- N.S.B. Schellebelle
- N.S.B. Serskamp
- N.S.B. Wichelen
- Ziekenzorg Wichelen
- Ziekenzorg Serskamp
- Ziekenzorg Schellebelle
- vzw Werkgroep Onthaal
- Mensen als een ander
- Bloedgevers Schellebelle
- Bloedgevers Serskamp

393,87
100,00
290,74
185,67
378,30
362,74
187,61
430,84
446,41
214,85
345,23
403,60
222,64
279,07
310,20
80,59
333,55
353,01
364,68
360,79
232,37
320,00
234,31
201,23
185,67
360,79
356,90
53,35
30,00
325,00
265,00
265,00
325,00
150,00
140,00
228,00
37,00
________
15.865,00
148,00
148,00
148,00
332,00
332,00
332,00
270,00
221,00
43,00
43,00
_______
2.017,00
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7.

Aanvullend verkeersreglement invoering tonnagebeperking tot 3,5 ton Bogaert Wichelen Goedkeuring.

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Luc Van Leuven is niet tegen verbeteringen
van het verkeer, maar vindt dit voorstel wel raar. Er wordt nu een moeilijke situatie gecreëerd in die
zin dat de uitvoering problemen oplevert. Wie bijvoorbeeld op de Rimeir, een zijstraat van de
Bogaert stookolie tankt, moet zich omdraaien, want die mag op de Bogaert niet rechts of links
indraaien omdat hij daar geen plaatselijk verkeer vormt. De burgemeester vindt dat probleem
hetzelfde als wat nu bestaat. Nu kun je niet verbaliseren : je kunt ook niet uitleggen waarom je de
ene kant op de Bogaert wel met zwaar vervoer mag rijden en de andere kant niet. Schepen Kristof De
Smet vult aan dat de vraag tot het invoeren van de tonnagebeperking van mensen van de Bogaert
zelf komt.
Raadslid Van Leuven is van oordeel dat nu een gedoogbeleid wordt gecreëerd, het is niet wettelijk
wat daar zal gebeuren. Raadslid Dietlinde Bombeke wil weten of de agendapunten over aanvullende
verkeersreglementen op de mobiliteitsraad zijn besproken. Schepen Praet antwoordt dat er een
advies is van de politie en dat de Mora pas maandag bijeenkomt. Een eerdere vergadering was niet
mogelijk omdat de secretaris-ambtenaar van de Mora ziek is geweest.
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 minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegende dat zwaar verkeer via GPS-systemen en andere
kanalen geregeld zijn weg zoekt via de Bogaert te Wichelen om een kortere verbinding tot stand te
brengen tussen de Heiplas in Lede en Bohemen in Wichelen;
Overwegende dat de staat van de rijweg, zonder fiets- of
voetpaden, op de Bogaert aanleiding geeft tot hoge snelheden en dat de combinatie daarvan met
zwaar verkeer onveiligheidsgevoelens teweeg brengt bij de bewoners;
Gelet op advies d.d. 15 mei 2012 van de lokale politie inzake de
invoering van een tonnagebeperking in beide richtingen op de Bogaert te Wichelen;
Overwegende dat een route voor zwaar verkeer tussen Heiplas
Lede en Bohemen Wichelen mogelijk is via de gewestwegen N 442 en N 416;
Overwegende dat daarom een tonnagebeperking tot 3,5 ton
kan worden ingevoerd op de Bogaert, behalve voor plaatselijk verkeer (leveringen, aangelanden,
landbouwers,…);
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Gelet op het bijgevoegde liggingsplan;
Met 14 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Martine
De Wilde, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en
Ann Van Wesemael) bij 6 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Luc Van
Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels en Dirk Eekhaut)
Besluit
Art. 1 – De bestaande tonnagebeperking op de Bogaert te Wichelen (richting Lede) in te trekken.
Art. 2 - Op de Bogaert te Wichelen wordt tussen de rotonde op de Boterhoek enerzijds en het
kruispunt met de Elsbrug anderzijds een tonnagebeperking ingevoerd voor voertuigen tot maximaal
3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Art. 3 – Deze maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord C21 met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zowel aan de kant van de Boterhoek als aan de kant
van Elsbrug in beide rijrichtingen. De tonnagebeperking zal worden aangekondigd in alle zijstraten
van de Bogaert met een verkeersbord C21 met een onderbord waarop de afstand is aangeduid
waarop het verkeersbord op het kruispunt met de Bogaert zich bevindt, gesitueerd op een plaats
waar een omlegging mogelijk is.
Art. 4 – De tonnagebepering zal ook worden aangekondigd in de Elsbrug door middel van een bord
C31 – verboden linksaf te slaan met onderbord + 3,5 ton én op de Heide door middel van een bord
C31 – verboden rechtsaf te slaan met onderbord + 3,5 ton.
Art. 5 – Deze beslissing zal voor kennisgeving worden opgestuurd 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. 6 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd 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.
Raadslid Luc Van Leuven motiveert de onthouding van zijn fractie als volgt : hij is niet tegen
verkeersveiligheid, maar nu wordt meer onduidelijkheid gecreëerd en een gedoogbeleid gevoerd. De
meerderheid heeft haar kansen gehad om iets te doen aan de verkeersveiligheid op de Bogaert : zij
kon daar al een vrijliggend fietspad hebben aangelegd.

8.

Aanvullend verkeersreglement oversteekplaats voor voetgangers Krabbegem Wichelen

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in : in de Statiestraat worden geen parkeerplaatsen
opgeofferd. Raadslid Julienne Gezels is van oordeel dat het moeilijk is voor rolstoelgebruikers in dat
deel van Krabbegem : het voetpad is aan beide kanten van de straat heel smal. Schepen Van
Malderen repliceert dat de meerderheid wil dat daar traag gereden wordt. De burgemeester besluit
dat wie parkeert op het pleintje op de hoek van de Statiestraat en Krabbegem nu veilig zal kunnen
oversteken.
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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
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij
de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Overwegende dat de uitbaters van het kinderopvanginitiatief
op de hoek van Krabbegem en Statiestraat hebben gevraagd om de verkeersveiligheid in de buurt
van het kruispunt Statiestraat – Krabbegem te bevorderen;
Overwegende dat de aanleg van een oversteekplaats voor
voetgangers daartoe kan bijdragen;
Gelet op het advies d.d. 15 mei 2012van de lokale politie
inzake de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de kinderopvang;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Een oversteekplaats voor voetgangers af te bakenen op Krabbegem te Wichelen ter hoogte
van de parking hoek Krabbegem – Statiestraat. De afbakening zal gebeuren door witte banden
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Art. 2 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de Afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus
2 1000 Brussel vóór haar inwerkingtreding.
Art. 3 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd 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.

9.

Aanvullend verkeersreglement. Beperking parkeertijd op twee parkeerplaatsen tegenover de
bibliotheek te Schellebelle.

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
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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 minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 mei 2012 houdende
de herinrichting van de parkeerplaatsen tegenover de bibliotheek te Schellebelle;
Gelet op het advies d.d. 31 mei 2012 van de hoofdinspecteur
van de lokale politie waaruit blijkt dat het verkeersreglement enkel de keuze laat tussen een
maximale parkeertijd van 30 minuten of het gebruik van de parkeerschijf;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in
zitting van 1 juni 2012 heeft voorgesteld om voor een maximum parkeertijd van 30 minuten te kiezen;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 mei 2012 houdende herinrichting van de parkeerplaatsen
tegenover de bibliotheek te Schellebelle wordt ingetrokken.
Art. 2 –Twee parkeerplaatsen tegenover de bibliotheek te Schellebelle, gelegen naast de twee
parkeerplaatsen voor mindervaliden, worden als volgt heringericht : een zone met beperkte
parkeertijd (blauwe zone) aangeduid met het verkeersteken E9a en een onderbord met de
vermelding :
• max 30 minuten
Bovendien blijven de 2 uiterste parkeerplaatsen ongewijzigd voorbehouden voor minder validen.
Art. 3 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de Afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus
2 1000 Brussel vóór haar inwerkingtreding.
Art. 4 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd 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.

10. Aanvullend verkeersreglement : invoering snelheidsbeperking tot 50 km/u Aard Schellebelle Goedkeuring
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Adolf Lammens vraagt wat er zal gebeuren
vanaf Uitbergenbrug richting Schellebelle. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat er een gat in de
dijk komt, op termijn wordt de trekweg toegankelijk voor dienstvoertuigen.
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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 minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het mailbericht d.d. 14 mei 2012 van de
mobiliteitsambtenaar van Wetteren waarin zij aangeeft dat het gemeentebestuur van Wetteren de
snelheid op de Tragelweg, gelegen op de linkeroever van de Schelde, wil beperken tot 50 km per uur;
Overwegende dat een afstemming met het snelheidsregime op
de Aard te Wichelen/Schellebelle wenselijk is omdat de dijkweg Tragelweg te Wetteren over de
gemeentegrens overgaat in Aard;
Gelet op het advies d.d. 31 mei 2012 van de hoofdinspecteur
van lokale politie die voorstelt om vanaf de grensscheiding met Wetteren tot de grensscheiding met
Berlare/Uitbergen op de dijkweg langsheen de Schelde de snelheid eveneens tot 50 km per uur te
beperken;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Op de dijkweg van de Aard te Schellebelle tussen de gemeentegrensscheidingen met
Wetteren en Berlare (Uitbergen) de toegelaten snelheid te beperken tot 50 km per uur.
Art. 2 – Deze maatregel aan te duiden door de plaatsing van een verkeersbord C43 over het hele
genoemde traject ter hoogte van elke zijweg die op de dijkweg uitkomt en dat in beide rijrichtingen.
Art. 3 – Dit besluit voor kennisgeving op te sturen aan de afdeling Mobiliteit en Verkeersveiigheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus
2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
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.
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11. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst - Ombouw van het reddingsmateriaal naar het
Coresysteem
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Het Coresysteem wordt binnen de hulpverleningszone
gebruikt. Op die manier wordt het materiaal compatibel en zeker de gebruikte slangen.
De raad,
Overwegende dat de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst twee sets hydraulisch reddingsmateriaal in gebruik heeft, die worden ingezet voor
het bevrijden van slachtoffers die gekneld zitten in of onder een voertuig;
Overwegende dat die sets respectievelijk 33 en 11 jaar oud zijn;
Overwegende dat het aangewezen is om na 10 jaar het
materiaal een volledige revisie te geven en de hydraulische soepele slangen te vernieuwen;
Gelet op de brief d.d. 4 juni 2012 van de officier-dienstchef van
de Brandweerdienst waarin wordt voorgesteld om in een eerste fase de oudste set van het
reddingsmateriaal te vernieuwen en om te bouwen naar het hedendaagse Coresysteem;
Overwegende dat de ombouw onder Art. werkdruk wordt
uitgevoerd en het daarom aangewezen is die karwei te laten uitvoeren door een gespecialiseerde
onderneming;
Overwegende dat de ombouw van het reddingsmateriaal naar
het Coresysteem op € 12 500 wordt geraamd;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder
artikelnummer 351/744-51 van het budget 2012;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de KB’s van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het verouderde hydraulisch reddingsmateriaal van de Brandweerdienst om te bouwen naar
het hedendaagse Coresysteem.
Art. 2 – Deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 351/744-51 van het budget 2012.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
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12. Aankoop van een monitor hartbewaking en een automatische externe defibrillator voor de
ambulancedienst
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge vraagt of er een
opleiding voor het gebruik van de toestellen wordt gegeven. De burgemeester antwoordt dat de
mensen die ermee werken, de apparaten al kennen.
De raad,
Gelet op de brief d.d. 4 juni 2012 van de officier-dienstchef van
de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst waarin hij de aankoop van een monitor hartbewaking
en een automatische externe defibrillator voor de ziekenwagen bepleit;
Overwegende dat de kwaliteit van het beeldscherm van de
hartmonitor, die 13 jaar oud is, te wensen overlaat en dat het type elektroden gebruikt bij de
defibrillator moeilijk verkrijgbaar wordt;
Overwegende dat deze uitgaven respectievelijk op € 3 500
(monitor) en € 3 200 (AED) worden geraamd;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder
artikelnummer 352/744-51 van het budget 2012;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de KB’s van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor de ambulancedienst een monitor hartbewaking en een automatische externe
defibrillator aan te kopen.
Art. 2 – Deze opdrachten te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
Art. 3 – Deze uitgaven te betalen op het krediet 352/744-51 van het budget 2012.
Art. 4 – Deze uitgaven te financieren met eigen middelen.

13. Meerjarenplanning aankoop brandweermateriaal met staatstoelage
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Gelet op de brief d.d. 18 mei 2012 van de officier-dienstchef
van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst inzake de meerjarenplanning voor de aankoop van
brandweermateriaal met staatstoelage;
Overwegende dat voor de periode 2013-2017 na enkele jaren
onderbreking opnieuw een meerjarenplanning voor de aankoop van brandweermateriaal met een
staatstoelage van 75 % zou worden opgestart;
Overwegende dat binnen de Technische Commissie van de
hulpverleningszone Zuid-Oost op 16 mei 2012 werd beslist om de financiële middelen die de federale
overheid ter beschikking zal stellen, binnen de zone enkel zullen worden aangewend voor de
aanschaf van voertuigen;
Overwegende dat in de hulpverleningsovereenkomst is
bepaald dat elke brandweerpost minimaal over twee halfzware autopompen moet beschikken en
ons korps momenteel slechts over een halfzware en een lichte autopomp beschikt;
Overwegende dat daarom wordt voorgesteld om in het
meerjarenplan 2013-2017 met prioriteitsniveau 1 een multifunctionele halfzware autopomp (4x2) op
te nemen;
Overwegende dat de Technische Commissie van de
hulpverleningszone Zuid-Oost op 14 juni 2012 een bijkomend voorstel heeft uitgewerkt voor de
aankoop van kleiner brandweermateriaal met staatstoelage;
Gelet op bijgevoegde lijst waaruit blijkt dat voor ons
brandweerkorps een ademhalingstoestel open kringloop (met helmbeugels), 21 volgelaatsmaskers
(met helmbeugels) en een overdrukventilator (elektromotor) wordt voorgesteld;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In de meerjarenplanning 2013 – 2017 voor de aanschaf van brandweermateriaal met
staatstoelage voor onze Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst een multifunctionele halfzware
autopomp, een ademhalingstoestel open kringloop (met helmbeugels), 21 volgelaatsmaskers (met
helmbeugels) en een overdrukventilator (elektromotor) alle met prioriteitsniveau 1 op te nemen.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de voorzitter van de Technische Commissie van de
Hulpverleningszone Zuid-Oost, Joseph Cardijnstraat 66 9420 Erpe-Mere.

14. Aankoop van een draagbare laspost - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. De laspost kan worden gebruikt voor
reparaties in gemeentelijke gebouwen : er zijn mensen bij het gemeentepersoneel die daarmee
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kunnen werken. Raadslid Adolf Lammens suggereert om het nieuwe kraantje op het kerkhof in
Wichelen daarmee te helpen installeren.
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Overwegende dat de technische dienst een draagbare laspost
nodig heeft voor diverse herstellingen ter plaatse;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van
een draagbare laspost + kist” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 578,51 excl. btw of € 700,00 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
budgetwijziging nr. 1 van 2012 art. nr. 421/744-51;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop van een draagbare laspost + kist”. De raming bedraagt € 578,51 excl. btw of € 700,00 incl.
21% btw.
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Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budgetwijziging nr. 1 van 2012 art. nr. 421/744-51.

15. Wegnemen verlichtingspaal en plaatsing armatuur Hoge Landweg Schellebelle
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat in de Hogelandweg te Schellebelle en mede
langsheen de voetweg nr. 64 een nieuwe woning wordt gebouwd;
Overwegende dat in die voetweg die een wettelijke breedte
van 1 meter heeft, een verlichtingspaal staat die het weggetje verlicht;
Overwegende dat die verlichtingspaal in het kader van de
bouw van de woning zou moeten worden verplaatst;
Overwegende dat in die omstandigheden de vrije ruimte voor
voetgangers en fietsers problemen kan geven bij de passage;
Overwegende dat de bouwer bereid is om een
verlichtingsarmatuur aan de zijgevel van de nieuwe woning te laten bevestigen;
Gelet op de brief d.d. 30 mei 2012 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas betreffende het wegnemen van de paal en het bevestigen van een
verlichtingsarmatuur op een gevel;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Imewo de verlichtingspaal nr. 2552 in de Hogelandwegel te Schellebelle te laten wegnemen
en in de plaats een ophangarm en verlichtingsarmatuur BG-OV te laten bevestigen op de zijgevel van
de daar te bouwen nieuwe woning tegen de totale prijs van € 436,60 (BTW inbegrepen).
Art. 2 – Deze uitgave te betalen op het krediet 426/732-60 van het budget 2012.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.
Art. 4 – Een afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas
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16. Vervangen twee lichtpunten looppiste gemeentedomein Wichelen
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Na overleg met de atletiekvereniging ‘Eerlijk
Streven’ is gebleken dat de vereniging liever meer licht heeft op het grasveld op het
gemeentedomein dan in de melkwegel. Raadslid Adolf Lammens wil weten of de lichtpunten tot de
openbare verlichting behoren. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat het systeem niet de hele
nacht door blijft branden, je kunt ook werken met timers.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 mei 2010 inzake
het uitbreiden van de verlichting langsheen de looppiste op het gemeentedomein te Wichelen;
Overwegende dat blijkt dat het grasveld achter het Sociaal Huis
daarmee onvoldoende wordt verlicht, wat onder meer de bedoeling was van het uitbreiden van de
verlichting;
Overwegende dat de atletiekclub ‘Eerlijk Streven’ het grasveld
wil gebruiken voor oefeningen in het kader van hun trainingen;
Gelet op de brief d.d. 23 mei 2012 van Imewo inzake het
vervangen van twee lichtpunten langsheen Oud Dorp te Wichelen (paal 999 en 1000);
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De twee lichtpunten (paal 999 en paal 1000) achter het Sociaal Huis op het Oud Dorp te
Wichelen vervangen door middel van het wegnemen van de hangende armaturen en het leveren,
plaatsen en aansluiten van twee verlichtingstoestellen NEOS 2 – 70W – Spiegel 1365.
Art. 2 – Deze uitgave ten bedrage van € 1 024,46 (BTW en recupelbijdrage inbegrepen) te betalen op
het krediet 426/732-60 van het budget 2012.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen
Art. 4 – Een afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar Imewo, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
Burgemeester Kenneth Taylor verlaat de zitting.

17. Huur kerstverlichting 2012 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Albert Van Malderen beaamt dat de technische dienst goed bij is op dit vlak. Raadslid Adolf
Lammens vraagt wat het zou kosten om de kerstverlichting aan te kopen. Die vraag is trouwens nog
al eens gesteld. Schepen Van Malderen antwoordt dat dat 6 tot 7 keer duurder zou zijn en dan
beschik je over een verouderde verlichting die bovendien moet worden gestockeerd, wat het risico
op defecten vergroot.
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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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Huur
kerstverlichting 2012” een bijzonder bestek met nr. 2012/05 werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 7.020,00 excl. btw of € 8.494,20 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 2012 art. 736/124-48;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/05 en de raming voor de
opdracht “Huur kerstverlichting 2012”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
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aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 7.020,00 excl. btw of € 8.494,20 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 2012 art. 736/124-48.

18. Gemeentelijk onderwijs - Invoering nieuwe leermethode Nederlands
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2010
houdende de goedkeuring van de nieuwe leerplannen voor het gewoon basisonderwijs;
Overwegende dat onder andere voor Nederlands een nieuw
leerplan werd voorzien en dat dergelijke plannen binnen de drie jaar in de praktijk moeten worden
gebracht;
Overwegende dat de nieuwe leermethode Nederlands vanaf
september 2012 in het gemeentelijk onderwijs zou worden ingevoerd;
Overwegende dat die wordt ingevoerd vanaf het tweede tot en
met het zesde leerjaar a rato van € 13 000 per leerjaar;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn onder
artikelnummer 722/124-02 van het budget 2012;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Vanaf 1 september 2012 de nieuwe leermethode Nederlandse taal in het gemeentelijk
onderwijs in te voeren vanaf het tweede tot en met het zesde leerjaar.
Art. 2 – De raming ten belope van in totaal € 65 000 goed te keuren.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 722/124-02 van het budget 2012.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de schooldirecteur en de gemeenteontvanger.
Burgemeester Kenneth Taylor vervoegt zich bij de zitting.
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19. Gemeentelijk onderwijs - Aanpassing en gelijkschakeling uurroosters
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. De leerkrachten op de verschillende vestigingen
zijn tot nu toe moeilijk op een andere afdeling in te schakelen. Dat zal nu makkelijker worden. Ook de
lange middagpauzes worden verkort.
De raad,
Overwegende dat in de vier vestigingen van de gemeenteschool
de uurroosters van elkaar afwijken;
Overwegende dat het aanbeveling verdient om die uurroosters
in elke afdeling op elkaar af te stemmen, wat ook voordelen biedt voor de organisatie van de vooren naschoolse opvang;
Overwegende dat een speeltijd van 15 minuten kort is om elke
scholier de gelegenheid te geven het toilet te bezoeken en dat een middagpauze van anderhalf uur
vooral in koude winterperiodes lang is;
Gelet op de bespreking in en het gunstig advies van de
schoolraad in zitting van 7 juni 2012;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – In het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs worden de uurroosters met ingang van
1 september 2012 als volgt aangepast :
Begin der lessen : 8.45 uur
Speeltijd voormiddag : 10.25 uur
Voortzetting voormiddag : 10.45 uur
Middagpauze : 12.00 uur – Op woensdag eindigen de lessen om 12.05 uur
Begin namiddaglessen : 13.15 uur
Speeltijd namiddag : 14.30 uur
Voortzetting namiddag : 14.50 uur
Einde der lessen : 15.45 uur
Art. 2 – In het gemeentelijk lager onderwijs wordt op maan-, dins-, donder- en vrijdag voor de
geïnteresseerde leerlingen een facultatieve bewaakte studie ingericht. Die studie volgt in de
namiddag na de lessen. Na een korte speeltijd van 10 minuten start in elke afdeling lager onderwijs
de studie om 15.55 uur en ze loopt tot 16.30 uur.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit wordt aan de schooldirecteur bezorgd.
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20. Aankoop metalen kast gemeenteschool afdeling Bruinbeke
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. In de Bruinbeke worden nu kasten uit het
voormalige gemeentehuis gebruikt, nu is er nood aan een nieuwe.
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Overwegende dat het noodzakelijk is een metalen kast voor
het opbergen van turnmateriaal voor de gemeenteschool afdeling Bruinbeke aan te kopen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 1.239,67 excl. btw of € 1.500,00 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 2012 onder art. 722/741-98;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor de gemeenteschool afdeling Bruinbeke een metalen kast aan te kopen voor het
opbergen van turnmateriaal. De raming bedraagt € 1.239,67 excl. btw of € 1.500,00 incl. 21% btw.
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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 2012 onder art. 722/741-98.

21. Aankoop vaatwas - afdeling Bruinbeke
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Vorige keer heeft de kleuterafdeling ’t Belleken
een nieuwe vaatwasmachine gekregen, nu is het de beurt aan de afdeling Bruinbeke. Raadslid
Julienne Gezels meent dat het beter is de vragen te bundelen om een betere prijs te kunnen
bedingen. De schepen repliceert dat het idee is om de vaatwassers in dienst te houden zolang ze
werken. De burgemeester vult aan dat in ’t Belleken geen industriële vaatwasser wordt gebruikt, in
Serskamp bijvoorbeeld wel.
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Overwegende dat het aantal leerlingen dat in de
gemeenteschool – afdeling Bruinbeke ’s middags blijft eten voortdurend toeneemt en de huidige
vaatwasmachine deze capaciteit niet aankan;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 3.719,01 excl. btw of € 4.500,00 incl. 21% btw;
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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 2012 onder art. 722/744-51;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor de gemeenteschool - afdeling Bruinbeke een industriële vaatwasmachine aan te kopen
voor gebruik in de refter. De raming bedraagt € 3.719,01 excl. btw of € 4.500,00 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 2012 onder art. 722/744-51.

22. Organisatie kleuteropvang tijdens de zomermaanden 2012 - uitbreiding van het contingent
opvanguren met 385 bijkomende eenheden
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Er is een enorme nood aan kinderopvang, daarom
worden er zowel voor als na de middag twee kinderopvangsters ingezet. Andere gemeenten
schrijven geen kinderen meer in die niet afkomstig zijn uit de eigen gemeente.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 februari 2012
inzake de organisatie van een kleuteropvang tijden de zomermaanden 2012;
Overwegende dat er reeds een contigent van 385 uren
kinderopvang werd toegekend;
Overwegende dat het aangewezen is dat ervaren
kinderopvang(st)ers de kleuteropvang leiden en worden ingezet om de maximaal 28 kleuters te
begeleiden;
Overwegende dat de kinderen die voor 8u30 en na 17 uur
op het speelplein verblijven, ook naar de kleuteropvang kunnen worden gebracht;
Overwegende dat er op 13 juni 2012 op 19 opvangdagen
meer dan 14 kleuters zijn ingeschreven;
Overwegende dat er daarnaast nog 11 opvangdagen zijn
waar reeds 12 of 13 kleuters zijn ingeschreven;
Overwegende dat het voor een vlotte en goede
dienstverlening en om de veiligheid en het toezicht te kunnen waarborgen noodzakelijk is dat er ’s
morgens en ’s middags 2 kinderopvang(st)ers aanwezig zijn en bijgevolg het reeds toegekende
contingent van 385 opvanguren moet uitgebreid worden met nog eens 385 eenheden;
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Gelet op artikelnummer 721/111-19 van het budget van
2012;
Gelet op art. 43, 104 en 253 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 –Van maandag 9 juli 2012 tot en met vrijdag 24 augustus 2012 in de gemeenteschool, afdeling
“ ’t Belleken” Hoogstraat 91 een kleuteropvang te organiseren tijdens de gemeentelijke
speelpleinwerking, telkens van 7 tot 18 uur, behalve op zater-, zon- en feestdagen.
Art. 2 – Er worden maximaal 28 kleuters toegelaten.
Art. 3 – Per dag vier kinderopvang(st)ers in te zetten, die elk 5u30 per dag presteren,
2 kinderopvang(st)ers van 7u tot 12u30, en 2 kinderopvang(st)er van 12u30 tot 18 uur.
Art. 4 –Voor de organisatie van de kinderopvang het contingent van het aantal opvanguren tijdelijk
met 385bijkomende eenheden uit te breiden
Art. 5 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000
Gent.

23. Aankoop en plaatsing van speeltuigen voor de inrichting van speeltuinen in de drie
deelgemeenten voor verschillende leeftijdscategorieën
Schepen Yvan De Coninck licht toe dat de speeltuigen voor alle leeftijdscategorieën bestemd zijn.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge vraagt of ook senioren daarvan gebruik kunnen maken. Raadslid
Luc Van Herreweghe vraagt wanneer de speeltuigen worden geplaatst. De burgemeester hoopt dat
in augustus 2012 te kunnen doen. Raadslid Luc Van Leuven vindt het beter de speeltuigen in
Schellebelle te integreren aan het voetbalveld of op Kloosterland. Schepen Kristof De Smet stelt dat
de locatie in Wichelen vastligt omdat het over vervangingen gaat, elders kan nog uitgekeken worden
naar een andere plaats. De burgemeester vult aan dat in de Pater Bontinckstraat in Schellebelle nog
draad moet worden geplaatst langsheen de Ertbrugbeek, daarna is nog een plaatsing van speeltuigen
daar mogelijk.
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;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Overwegende dat er momenteel weinig speeltuigen staan op
de gemeente die vrij toegankelijk zijn;
Overwegende dat sommige tuigen die er nu staan in minder
goede staat zijn en best vervangen worden;
Overwegende dat de voorkeur uitgaat naar het opstellen van
speeltuigen aangepast aan verschillende leeftijdscategorieën;
Overwegende dat de speeltuigen bij voorkeur worden verdeeld
onder locaties op de drie deelgemeenten;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp ‘aankoop en plaatsing speeltoestellen voor gemeentelijke speeltuinen‘ wordt geraamd op
€ 50 000 BTW inclusief ;
Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Speeltuigen voor alle leeftijdscategorieën te plaatsen op volgende locaties in de drie
deelgemeenten: speelterrein Doornweg Wichelen, speelterrein Pater Bontinckstraat Schellebelle en
speelterrein Ankerpunt Serskamp.
Art. 2 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop speeltuigen voor gemeentelijke speeltuinen ”. De raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of
€ 50.000,00 incl. 21% btw.
Art. 3 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 4 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien inhet budget 2012 onder artikelnr. 764/744-51.
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24. Inrichting van een "sterrenhemel" op de drie begraafplaatsen van de gemeente.
Raadslid Lydia Van den Abbeele leidt dit agendapunt in. In een reportage op Eén, tijdens het
programma ‘Koppen’, werd de vzw ‘Met Lege Handen’ voorgesteld. Vanaf de zesde maand
zwangerschap kunnen kindjes wettelijk worden begraven. Zij vraagt op de drie gemeentelijke
begraafplaatsen een sterrenweide aan te leggen voor levensloos geboren kindjes van minstens 12
weken oud. De burgemeester is geen voorstander van een beperking tot 12 weken, hij wil de
mogelijkheid opentrekken voor iedereen. Schepen Kristof De Smet vult aan dat de meerderheid
voorstander is voor het optrekken van een muur met een wolk erop. De burgemeester vreest
wanorde als het gras op de weide niet vaak genoeg wordt gemaaid. Raadslid Van den Abbeele stelt
dat er een pin met een sterretje erop in de grond wordt gestoken. De burgemeester ziet de muur in
de buurt van een columbarium. Daaraan kunnen de sterretjes worden bevestigd, wat zekerder is
tegen wegnemen. Genoemd raadslid gaat akkoord met het amendement, als het maar mooi wordt
uitgevoerd.
De raad,
Gelet op het decreet d.d. 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en lijkbezorging en latere wijzigingen en meer bepaald art. 15 §2 dat bepaalt dat
levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, na
een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd
moeten kunnen worden;
Overwegende dat ze niet gewoon begraven kunnen worden
omdat ze niet wettelijk erkend kunnen worden;
Overwegende dat er in onze gemeente nog geen mogelijkheid
bestaat om kinderen die levenloos geboren worden na een zwangerschapsduur van ten minste 12
weken en voor de wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen (26 weken) te begraven;
Overwegende dat het een taak is van het gemeentebestuur om
de ouders daarin tegemoet te komen;
Overwegende dat dat ook een teken van respect is voor het
ongeboren leven en het verdriet van de ouders;
Overwegende dat raadslid Lydia Van den Abbeele daarom
voorstelt om een sterrenweide in te richten op de drie gemeentelijke begraafplaatsen;
Overwegende dat burgemeester Kenneth Taylor voorstelt om
geen beperking tot 12 weken op te leggen, maar de ruimte voor levenloos geboren kinderen op de
begraafplaatsen open te stellen voor elk kindje voor de 180ste zwangerschapsdag levenloos geboren;
Overwegende dat hij ook voorstelt om daarvoor een muur met
een wolk erop te metselen, waarop dan sterretjes kunnen worden aangebracht;
Met algemene stemmen
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Besluit
Enig artikel – Op de drie gemeentelijke begraafplaatsen een ‘sterrenhemel’ in te richten bestaande
uit een muur met een wolk erop aangebracht, waartegen dan sterretjes kunnen worden gehangen
voor levenloos geboren kindjes die voor de 180ste dag van de zwangerschap ter wereld zijn gekomen.

25. Gebruiksovereenkomst Jeugdlokalen ’t Ankerpunt Serskamp - Chiro Hadewijch - Goedkeuring
De burgemeester leidt dit agendapunt in en motiveert de spoedeisendheid in die zin dat de Chiro
deze zomer al wil werken in en gebruik wil maken van de nieuwe infrastructuur op de Anker.
De zitting wordt geschorst om 21.40 uur en voortgezet om 21.48 uur.
Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet beslissen volgende gemeenteraadsleden tot de
spoedeisendheid van dit agendapunt : Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,
Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf
Lammens, Etienne De Vos, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels,
Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en
Ann Van Wesemael.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge merkt op dat er sprake van is dat het ‘aangewezen’ is om de
buren op de hoogte te brengen van mogelijke burenhinder. Hij vindt dat toch wat te vrijblijvend. De
burgemeester repliceert het wel degelijk verplicht is, het staat in het algemeen politiereglement van
onze gemeente.
Raadslid Julienne Gezels stelt vast dat de gemeente instaat voor de controle en onderhoud van
brandblussers en brandslangen, ontstoppen van afvoerleidingen, reinigen van dakgoten, … : de Chiro
heeft daar altijd al van geprofiteerd, terwijl de scouts dat zelf doen. De burgemeester riposteert dat
de scouts in eigen gebouwen zitten, maar dat in het Jeugdbeleidsplan daarvoor geld is voorzien in
het pakket veiligheid.
Raadslid Lien Van Driessche vraagt wat met het ‘overlegorgaan’ wordt bedoeld. Schepen Yvan De
Coninck maakt de vergelijking met het gildenhuis in Wichelen, waar een dergelijke structuur goed
werkt. Het overlegorgaan hier moet wel nog worden uitgewerkt. Er wordt een voorrang voorzien
voor 1) toneelverenigingen, 2) cultuurverenigingen en 3) andere verenigingen. Waarschijnlijk gaat
het Jeugd- en Cultuurcentrum in september 2012 open en in november zou ‘d Eglantier er al toneel
brengen. Genoemd raadslid vraagt ook naar de mogelijkheden voor privégebruik. De schepen ziet
daarvoor weinig of geen ruimte. Artikel 7 van de overeenkomst bepaalt dat wijzigingen mogelijk zijn,
maar nu moet snel worden beslist in het belang van de Chiro.
De raad
Overwegende dat Chiro Hadewijch momenteel lokalen van de
gemeente op de Anker Serskamp gebruikt voor haar wekelijkse activiteiten;
Overwegende dat de jeugdvereniging de nieuwe lokalen aan
de kant van de Anker in het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum ’t Ankerpunt na voltooiing van de
werken kan gebruiken;
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Overwegende dat zij dan de oude lokalen, bestaande uit een
woning en achterliggende container kan verlaten;
Overwegende dat voor de nieuwe jeugdlokalen best een
gebruiksovereenkomst met de vereniging wordt gesloten;
Gelet op bijgaand ontwerp van gebruiksovereenkomst voor de
jeugdlokalen ’t Ankerpunt in Serskamp;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De gebruiksovereenkomst met Chiro Hadewijch Serskamp, p.a. Roosje Clinckspoor,
Galgenberg 91 9260 Serskamp voor het permanente gebruik van de jeugdlokalen in ’t Ankerpunt te
Serskamp goed te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd deze overeenkomst namens de
gemeente te ondertekenen

26. Plaatsen van een bijkomende verlichtingspaal langsheen de Hoekstraat Schellebelle
De burgemeester licht toe dat er in de Hoekstraat een probleem is met een oprit en een paal. Een
bijkomende verlichtingspaal plaatsen lijkt de enige oplossing. Schepen Albert Van Malderen vult aan
dat er werken onder de grond moeten worden uitgevoerd, zodat de leidingen nog voor de wegen- en
rioleringswerken van Aquafin kunnen worden uitgevoerd.
Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet beslissen volgende gemeenteraadsleden tot de
spoedeisendheid van dit agendapunt : Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers,
Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf
Lammens, Etienne De Vos, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van Driessche, Julienne Gezels,
Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge, Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant en
Ann Van Wesemael.
De raad,
Overwegende dat bij het ondergronds brengen van de
elektriciteitsnetten in de Hoekstraat te Schellebelle gebleken is dat, om over een gelijkmatig verlichte
straat te kunnen beschikken waarbij de verlichtingspalen op de erfgrens staan een bijkomend
lichtpunt dient te worden voorzien;
Gelet op de brief d.d. 12 juni 2012 van Imewo inzake het
bijplaatsen van een verlichtingspaal langsheen de Hoekstraat in Schellebelle;
Overwegende dat de totale kostprijs voor de werken
€ 1 090,84 bedraagt, BTW inbegrepen;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De openbare verlichting langsheen de Hoekstraat te Schellebelle uit te breiden met een
openbare verlichtingspaal aan de erfgrens van de percelen 1b en 1c, tussen palen 2795 en 2796.
Art. 2 – Deze uitgave ten bedrage van € 1 090,84 (BTW inbegrepen) te betalen op het krediet
421/731-60 (8945) van het budget 2012.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met een lening.
Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt hoe het zit met de waterloop S26 in de Krijgelstraat in
Schellebelle. Die zou ingebuisd zijn. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat de waterloop ergens
dichtgemaakt zou zijn : de politie houdt daarover een onderzoek. Het bestuur wacht op het
antwoord van de politiediensten. Genoemd raadslid vraagt ook waarom bij twee
stedenbouwkundige vergunningen daar aan die waterloop aan de ene een bouwvrije strook van 5
meter en aan de andere aanvrager een bouwvrije strook van 3 meter is toegekend. Schepen De Smet
repliceert dat dat alles verder wordt onderzocht door de provincie.
Raadslid Dietlinde Bombeke merkt op dat de toegankelijkheid vanuit de Hekkergemstraat richting
gemeentehuis Schellebelle moeilijk is. Voor de rolstoelgebruikers is er een heel smal voetpad.
Schepen De Smet beaamt dat en wijst erop dat er ook veiligheidspaaltjes voor de nieuwe vrije school
zijn geplaatst. Het bestuur is zich van het probleem bewust.
Raadslid Bombeke stelt dat in de verbindingsweg Reukens-Bellekouterlaan veel onkruid staat.
Schepen Albert Van Malderen antwoordt dat de technische dienst met man en macht werkt om het
onkruid te wieden. De burgemeester herinnert eraan dat er geen pesticiden meer mogen worden
gebruikt.
Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt om op Boeygem putten te vullen met asfalt. Schepen Kristof De
Smet antwoordt dat de heraanleg van Boeygem voor 2013 in de plannen is opgenomen.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 22.04 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.
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