Notulen gemeenteraad van 30 augustus 2021
Aanwezig:

Afwezigverontschuldigd:

Isabel Lebbe, voorzitter;
Christof Dejaegher, burgemeester;
Loes Vandromme, Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke,
Bryan Vanderhaeghe, schepenen;
Jurgen Vanlerberghe, Sabien Lahaye-Battheu, Marc Devos,
Marjan Chapelle, Myriam Maes, Martine Vanbrabant, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Christine Verdonck, Chantal Vanelstlande,
Sophie Gruwez, Johan De Schacht, Dries Delannoy, raadsleden;
Christophe Oreel, algemeen directeur
Isabel Sticker, raadslid.

De heer Jurgen Vanlerberghe, raadslid, is afwezig bij de behandeling van de agendapunten
4 en 5.
OPENBARE VERGADERING
De voorzitter deelt de raad mede dat er een amendement wordt voorgelegd in volgend
dossier:
12.

Verkaveling Groep Huyzentruyt met 22 bouwkavels
Weggevoerdenstraat. Goedkeuring tracé en zaak der wegen.

palend

aan

de

De tekst van de gewijzigde nota wordt aan de raadsleden bezorgd.
*
**
1.

Gemeenteraad. Ontslag van een raadslid. Aktename.

JURIDISCHE GROND
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art. 13.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Schriftelijk ontslag ingediend door Danny Lefebvre op 4 juli 2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Danny Lefebvre deelde mee na de zitting van 5 juli 2021 ontslag te nemen als raadslid.
Het ontslag als raadslid is definitief na ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter
van de gemeenteraad.
BESLUIT
Artikel 1
Akte te nemen van het ontslag van raadslid Danny Lefebvre.
COMMUNICATIE
 Intern: diensten informatie en ICT, financiën.
 Extern: nieuwsbrief gemeenteraad, website.
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2.

Gemeenteraad. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger en installatie.

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 14.
 Lokaal en provinciaal kiesdecreet d.d. 8 juli 2011.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Schriftelijk ontslag ingediend door Danny Lefebvre op 4 juli 2021.
 Bericht dd. 5.07.21 van Patrick Schatteman houdende verzaking aan het mandaat van
raadslid.
 Bericht dd. 5.07.21 van Axelle Saeremans houdende verzaking aan het mandaat van
raadslid.
 Bericht dd. 6.07.21 van Mathijs Delbecque houdende verzaking aan het mandaat van
raadslid.
 Verklaring op eer en geloofsbrieven Dries Delannoy.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De raad nam in zitting van heden akte van het ontslag van raadslid Danny Lefebvre. Het
raadslid dat ontslag heeft genomen, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt
aangewezen overeenkomstig het lokaal en provinciaal kiesdecreet. Gezien opvolgers
Patrick Schatteman, Axelle Saeremans en Mathijs Delbecque verzaken aan het mandaat
is de heer Dries Delannoy de eerste in aanmerking komende opvolger om dit mandaat op
te nemen.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat hij nog steeds aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en dat hij zich niet in één van de gevallen van
onverenigbaarheid bevindt. De geloofsbrieven van de heer Dries Delannoy kunnen dus
goedgekeurd worden. De heer Dries Delannoy legt in openbare zitting in handen van de
voorzitter van de gemeenteraad volgende eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen”. Na de eedaflegging is hij als raadslid geïnstalleerd en wordt
hij aan de rangordelijst toegevoegd.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De geloofsbrieven van de heer Dries Delannoy goed te keuren.
Artikel 2
Akte te nemen van de eedaflegging door de heer Dries Delannoy en zijn installatie als
raadslid. De heer Dries Delannoy wordt aan de rangordelijst toegevoegd.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst informatie en ICT, financiën.
 Extern: nieuwsbrief gemeenteraad, website.

3.

Gemeenteraadscommissie. Verkozenverklaring van een vast lid.

JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 37.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 houdende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
 Besluit van de gemeenteraad van 29 februari 2019 houdende de verkozenverklaring
van 10 vaste leden van de gemeenteraadscommissie.

3

 Besluiten van de gemeenteraad van heden houdende aktename van het ontslag van
raadslid Danny Lefebvre en installatie van de heer Dries Delannoy als raadslid.
 Voordrachtakte van de Open Vld-fractie.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In toepassing van het huishoudelijk reglement richtte de gemeenteraad één commissie op
die bevoegd is voor financiën en de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid
van
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
en
de
verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente. De commissie is samengesteld uit gemeenteraadsleden.
In navolging van het ontslag van raadslid Danny Lefebvre, tevens vast lid van de
gemeenteraadscommissie diende de Open Vld-fractie een nieuwe voordrachtakte in met
als kandidaat vast lid: Johan Lefever
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Op basis van ontvankelijke voordrachtakte tot verkozenverklaring van volgende vast lid
van de gemeenteraadscommissie:
 Voor Open Vld: Johan Lefever.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst Informatie & ICT.
 Extern: website.
De heer Jurgen Vanlerberghe, raadslid, verlaat de zitting.
4.

Motie tot behoud
Goedkeuring.

van

de

nabijheidsrechtbanken

in

de

Westhoek.

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting.

5.

Gemeentelijke administratieve sancties. Aanwijzing van gemeentelijke GASvaststellers.

JURIDISCHE GROND
 Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van
de nieuwe gemeentewet gewijzigd door de wet van 13 januari 2014;
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden
inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en
personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;
 Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties goedgekeurd door de
gemeenteraad dd. 22 december 2014;
 Algemene zonale politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28
augustus 2017.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Diploma’s opleiding ‘vaststeller GAS’.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In de algemene zonale politieverordening (openbare orde) zijn diverse vormen van kleine
maatschappelijke overlast, zoals onder meer sluikstorten, wildplassen, regelgeving rond
reclame en publiciteit, …, voorzien van de mogelijkheid om bestraft te worden met een
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gemeentelijke administratieve sanctie. Deze overtredingen kunnen enerzijds vastgesteld
worden door de politiediensten, en anderzijds is er ook de mogelijkheid voorzien om dit te
laten gebeuren door aangestelde gemeentelijke GAS-vaststellers.
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
voorziet in artikel 21, §1 1° voor gemeenteambtenaren de mogelijkheid om inbreuken vast
te stellen die het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. De
gemeenteambtenaren moeten voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden vastgelegd
in een Koninklijk Besluit. Deze voorwaarden zijn de volgende: 1) tenminste 18 jaar oud
zijn; 2) niet veroordeeld zijn geweest tot een correctionele of criminele straf behoudens
veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het
wegverkeer; 3) minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs
en 4) voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding.
Het gaat om een 40 uur durende opleiding die vier verschillende onderdelen omvat: 1) de
wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties; 2)
conflictbeheersing + positieve conflictbeheersing met minderjarigen; 3) het vaststellen van
de overtredingen en de redactie van de vaststelling en 4) de werkingsbeginselen van de
politiediensten. Van alle gedoceerde onderdelen wordt een examen afgenomen. De
kandidaat is geslaagd indien hij voor elk onderdeel minimum 50% van de punten heeft
behaald en minimum 60% van de punten heeft behaald voor het totaal van alle onderdelen.
Vijf medewerkers voldoen aan alle voorwaarden en kunnen dus aangesteld worden als
gemeentelijk GAS-vaststeller. Dit zijn:
 Frederic Arnaert, gespecialiseerd werkman groen;
 Bart Brion, gespecialiseerd werkman groen;
 Jan Denys, gespecialiseerd werkman centrale werkplaats;
 Nico Rossey, stadsparkwachter;
 Ben Hamerlinck, beleidscoördinator Techniek.
Na hun aanstelling als gemeentelijk GAS-vaststeller zullen zij vaststellingen kunnen doen
in het kader van het uitoefenen van hun functie als toezichter op het openbaar domein.
Het is niet de bedoeling om dagelijks specifiek op pad te gaan en om systematisch
overtredingen op te sporen en vaststellingen te doen. Hun aanstelling heeft eerder als doel
om - indien de situatie zich voordoet - snel over te kunnen gaan tot de opmaak van een
bestuurlijk verslag (i.e. proces-verbaal) zonder hiervoor beroep te moeten doen op de
politie of de gemeenschapswacht-vaststeller.
STEMMING
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming.
23 gemeenteraadsleden nemen deel aan de stemming.
23 stembriefjes worden aan de voorzitter overhandigd.
Er zijn geen ongeldige stemmen uitgebracht.
23 ja-stemmen zijn uitgebracht op naam van Frederic Arnaert.
22 ja-stemmen en 1 onthouding zijn uitgebracht op naam van Bart Brion.
22 ja-stemmen en 1 onthouding zijn uitgebracht op naam van Jan Denys.
22 ja-stemmen en 1 onthouding zijn uitgebracht op naam van Nico Rossey.
22 ja-stemmen en 1 onthouding zijn uitgebracht op naam van Ben Hamerlinck.
BESLUIT
Artikel 1
Frederic Arnaert, gespecialiseerd werkman groen, aan te wijzen als gemeentelijke
vaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 2
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Bart Brion, gespecialiseerd werkman groen, aan te wijzen als gemeentelijke vaststeller in
het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 3
Jan Denys, gespecialiseerd werkman centrale werkplaats, aan te wijzen als gemeentelijke
vaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 4
Nico Rossey, stadsparkwachter, aan te wijzen als gemeentelijke vaststeller in het kader
van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 5
Ben Hamerlinck, beleidscoördinator Techniek, aan te wijzen als gemeentelijke vaststeller
in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
COMMUNICATIE
 Intern: de nieuwe gemeentelijke GAS-vaststellers, beleidscoördinator techniek en
planning, sanctionerend ambtenaar en de personeelsdienst.
 Extern: De Hoofdgriffier van de Correctionele rechtbank te Ieper, de Hoofdgriffier van
de bevoegde Politierechtbank, de PZ Arro Ieper.

De heer Jurgen Vanlerberghe, raadslid, vervoegt opnieuw de zitting.
6.

Gemeentelijke administratieve sancties. Aanwijzing van gemeentelijke GASvaststeller-verkeer.

JURIDISCHE GROND
 Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van
de nieuwe gemeentewet gewijzigd door de wet van 13 januari 2014;
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden
inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en
personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;
 Algemene zonale politieverordening verkeer goedgekeurd door de gemeenteraad dd.
30 augustus 2021.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Brevet vaststeller G.A.S. m.b.t. het stilstaan en parkeren.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De GAS-wet van 24 juni 2013 biedt de mogelijkheid aan steden en gemeenten om
onderstaande inbreuken te sanctioneren met een administratieve geldboete:
Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren;
Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen)
en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld met automatisch werkende
toestellen (ANPR-camera’s).
Deze inbreuken worden op heden enkel door het parket strafrechtelijk afgehandeld.
De inbreuken zijn ingedeeld in twee categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging
voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt wettelijk vastgelegd
hoeveel de geldboete bedraagt; het betreft een wettelijk vastgelegd forfaitair bedrag (i.t.t.
de “klassieke” GAS-boetes waar de sanctionerend ambtenaar over een beoordelingsmarge
beschikt). De bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor een
administratieve geldboete, zijn de volgende:
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-

Overtredingen van de eerste categorie (bv. het niet rechts parkeren t.o.v. de
rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet in acht nemen,
enz) = boete van 58 euro.
Overtredingen van de tweede categorie (bv. parkeren op een plaats
voorbehouden voor personen met een handicap) = boete van 116 euro.

De gemeenschapswacht-vaststeller Kurt Castelein voldoet aan de voorwaarden om in het
kader van deze regelgeving aangesteld te kunnen worden als gemeentelijke GASvaststeller-verkeer.
STEMMING
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming.
24 gemeenteraadsleden nemen deel aan de stemming.
24 stembriefjes worden aan de voorzitter overhandigd.
Er zijn geen ongeldige stemmen uitgebracht.
24 ja-stemmen zijn uitgebracht op naam van Kurt Castelein.
BESLUIT
Artikel 1
Kurt Castelein, gemeenschapswacht-vaststeller, aan te wijzen als gemeentelijke vaststeller
verkeer in het kader van de bijzondere politieverordening GAS-4 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld
met automatisch werkende toestellen.
COMMUNICATIE
 Intern: de gemeentelijke GAS-vaststeller-verkeer, sanctionerend ambtenaar, dienst
mobiliteit en de personeelsdienst.
 Extern: De Hoofdgriffier van de Correctionele rechtbank te Ieper, de Hoofdgriffier van
de bevoegde Politierechtbank, de PZ Arro Ieper.

7.

Wijziging zonale politieverordening Openbare Orde. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119 bis en 135;
 Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van
de nieuwe gemeentewet gewijzigd door de wet van 13 januari 2014;
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties goedgekeurd door de
gemeenteraad dd. 22 december 2014.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Volledige tekst van de zonale politieverordening Openbare Orde, waarin de
aanpassingen werden verwerkt.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De algemene zonale politieverordening wordt op vraag van de politiezone Arro Ieper
voortaan opgedeeld in een zonale verordening Openbare Orde en een zonale verordening
Verkeer (zie apart agendapunt).
De politiezone Arro Ieper was vragende partij om enkele kleine aanpassingen uit te voeren
en tevens werd ook gevraagd om de mogelijkheid van bijkomende GAS-artikelen te
overwegen, onder meer m.b.t. lachgas. Dit resulteert nu in onderstaande voorstellen tot
wijziging.
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artikel 2.3.2.2
o Oude tekst:
 Bij het delven van grachten en beken en het wegnemen van
zomerbermen, zijn de aangelanden om reden van openbare veiligheid
verplicht te aanvaarden dat de specie, die opgedolven of afgegraven
wordt op de boord van het aanpalende veld, land of weide gelegd wordt.
De specie zal door de uitvoerder van de werken op een zo smal mogelijke
strook gelegd worden.
o Nieuwe tekst:
 Bij het delven van grachten en beken en het wegnemen van
zomerbermen, zijn de aangelanden om reden van openbare veiligheid
verplicht te aanvaarden dat de specie, die opgedolven of afgegraven
wordt op de boord van het aanpalende veld, land of weide gelegd wordt.
De specie zal door de uitvoerder van de werken op een zo smal mogelijke
strook, maar minstens op 1m van de talud, gelegd worden.



artikel 2.9.2.10
o Oude tekst:
 Tenten, tijdelijke en/of mobiele constructies vanaf een oppervlakte van
200 m2 moeten uitgerust zijn met een voldoende aantal blustoestellen
waarvan het aantal te bepalen is in overleg met de bevoegde
brandweerdienst. De organisator, uitbater of gebruiker van deze
inrichtingen moet voorzien in minstens 1 telefoontoestel of ander
communicatiemiddel teneinde voldoende snel de hulpdiensten te kunnen
alarmeren.
o Nieuwe tekst:
 Tenten, tijdelijke en/of mobiele constructies vanaf een oppervlakte van
200 m2 moeten uitgerust zijn met een voldoende aantal bluseenheden
waarvan het aantal te bepalen is in overleg met de bevoegde
brandweerdienst. De organisator, uitbater of gebruiker van deze
inrichtingen moet voorzien in minstens 1 telefoontoestel of ander
communicatiemiddel teneinde voldoende snel de hulpdiensten te kunnen
alarmeren.


artikel 2.10.1
o Aanvulling:
 -Zij die niet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen zodat de dieren
geen aanleiding geven tot hinderlijke of gevaarlijke situaties op het
openbaar domein.
 -Zij die de dieren laten rondzwerven of onbewaakt op de openbare
weg en voor het publiek toegankelijke plaatsen laten lopen.
 -Zij die een dier begeleiden dat ze niet onder controle of in de hand
kunnen houden.



artikel 2.10.2
o Toelichting lachgas
 Distikstofoxide – beter gekend als lachgas - kan gebruikt worden voor
medische toepassingen voor o.a. kortdurende narcose. Het heeft een
pijnstillend effect, vermindert het pijngevoel en verhoogt de
pijndrempel. Distikstofoxide heeft ook een ontspannend en licht
kalmerend effect. Daarnaast wordt het in de voedingsindustrie vaak
gebruikt als drijfgas voor slagroom. In de hoedanigheid van
voedingsadditief is het product in bulk dan wel als kleine
verpakkingen voor slagroomspuiten beschikbaar. Het wordt echter
ook voor recreatieve doeleinden gebruikt, en veroorzaakt daarbij een
kortdurende roes en vermindert, zoal bij de medische toepassingen,
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het
pijngevoel.
Dergelijk
oneigenlijk
gebruik
houdt
gezondheidsrisico’s in.
 De basisfilosofie omtrent de aanpak van het oneigenlijk gebruik van
lachgas als roesmiddel sluit aan bij de aanpak van verdovende
middelen in het kader van de drugswet. De pijlers van deze aanpak
zijn derhalve preventie, hulpverlening en repressie. Echter, het bezit
van lachgas voor eigen gebruik en het oneigenlijk gebruik van
lachgas valt niet onder de drugswet, noch onder enige andere
strafbepaling. Ten gevolge van de wettelijk beperkte mogelijkheden
dient de aanpak te worden bijgestuurd. (Op parketniveau worden
strafrechtelijke inbreuken inzake lachgas wel afgehandeld door de
drugsmagistraten.)
 Gezien de aanhoudende problematiek van het aantreffen van
lachgas, onder meer op lockdownfeestjes, stelt de noodzaak zich om
de reglementering binnen de politiezone aan te passen, in het kader
van de openbare veiligheid, en tevens gezondheid. Lachgas bezorgt
de gebruiker een staat van roes, en is in grotere hoeveelheden
gevaarlijk voor de gezondheid. Het gas zelf is bovendien 250x
schadelijker dan CO² voor het milieu. De federale wetgever heeft op
heden enkel de verkoop aan minderjarige verboden (cfr Wet 11
FEBRUARI 2021. — Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977
betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op
het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de
verkoop
aan
minderjarigen
van
metalen
patronen
met
distikstofmonoxide te verbieden).
 De afhandeling op grond van de GAS-wet van 24 juni 2013 verdient
volgens de gerechtelijke overheden ook de voorkeur, zowel wat
betreft de op te leggen sanctie als wat betreft de inbeslagname. Dit
geldt zowel bij het aantreffen van gasbonbons, grote(re) gasflessen
als ballonnen wanneer er geen duidelijke aanwijzingen zijn van
verkoop of handel. Wanneer de hoeveelheid lachgas echter van die
aard is dat er wel aanwijzingen zijn van verkoop, wordt er contact
opgenomen met de parketmagistraat.
Aanvulling:
 Met een administratieve geldboete van minimum € 125 en maximum
€ 300, onverminderd strengere straffen door de wet opgelegd zo die
er zijn, worden gestraft:
 - Zij die schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en aanstekergas
verhandelen en/of bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht
is op een oneigenlijk gebruik van deze gassen met het oog op het
opwekken van een roeseffect.
 -Zij die voorwerpen verkopen en/of bezitten die de menselijke
consumptie van lachgas faciliteren.
 -De uitbaters en hun aangestelden van private maar publiek
toegankelijke inrichtingen die, al dan niet stilzwijgend, het gebruik
van schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas, aanstekergas met het
oog op het opwekken van een roeseffect toe laten in hun zaak.
 -Zij die op het publiek domein en in private maar voor het publiek
toegankelijke plaatsen lachgas, klaviergas, aanstekergas en
verdampte alcohol inhaleren met het oog op het opwekken van een
roeseffect.

artikel 2.10.5
o Toelichting
 Politiediensten, en bij uitbreiding iedereen die het wetgevend kader
moet doen naleven (‘handhavers’), worden geconfronteerd met:
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Onrespectvol gedrag, agressie, bemoeilijken of hinderen van
tussenkomsten (bv. parkeerwachters belagen), betreden van een
(isolatie)perimeter, …
 Veelal valt bepaald hinderlijk gedrag te kwalificeren als verstoring
OO, smaad, tot zelfs geweldfeiten. Echter kan gedrag buiten deze
kwalificatie vallen, maar door de veelheid ervan of door de
volhardende houding erin wel als heel hinderlijk ervaren worden. De
dringende opdracht (hulpverlening) kan erdoor in het gedrang komen
waardoor een kordaat optreden naar de veroorzaker van dit hinderlijk
gedrag noodzakelijk kan zijn. Een kordaat optreden start normaliter
met een IK-controle, mogelijks met daaraan gekoppeld een
veiligheidsfouille. Om dit aan een ‘aanklampende’ burger, die zich
weinig vatbaar toont voor rede, op te leggen is het wenselijk dat het
optreden volledig binnen de lijn ligt van hetgeen wettelijk mag
uitgevoerd worden. De situatie laten escaleren totdat er effectief vb.
smaad gepleegd wordt is niet wenselijk, een de-escalerend optreden
(verbaal, desnoods ‘controlerend’) kan soms wenselijk zijn.
Aanvulling
 Met een administratieve geldboete van minimum € 125 en maximum
€ 300 onverminderd strengere straffen door de wet opgelegd zo die
er zijn, worden gestraft:
 -Zij die de vlotte doorgang, het zicht en andere gelegitimeerde
tussenkomsten van toezicht- en/of hulpdiensten in de openbare
ruimte en/of publiek toegankelijk inrichtingen verhinderen of
bemoeilijken. Dit kan onder meer door:
− het gooien van voorwerpen naar de toezicht- en/of hulpdienst
of dienstvoertuig
− het uitvoeren van afleidingsmanoeuvres of op een andere
wijze nadrukkelijk de aandacht te trekken van de toezichten/of hulpdiensten
− een weigering om de plaats van de tussenkomst te verlaten
− het betreden van een afgebakende perimeter of zone
− het opruien van mensen rondom de gelegitimeerde
tussenkomst
 Onder toezicht- en/of hulpdiensten worden o.a. begrepen:
politiediensten,
hulpverleners,
brandweer,
ambulanciers,
toezichthoudend
gemeenteen
stadspersoneel,
bijzondere
inspectiediensten, ...


o



artikel 4.5.1
o Oude tekst:
 Al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige
geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter
bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op
minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen geplaatst
worden, met uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het
toestel. Het is verboden deze toestellen tussen 21u30 en 06u00 te laten
werken. De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar
woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150m
gelegen zijn. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen
moet minstens 10 minuten bedragen. Twee tot drie salvo’s na elkaar,
binnen de vijftien seconden, worden als één knal beschouwd.
o Nieuwe tekst:
 Al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige
geluidsproducerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter
bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, moeten op
minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen geplaatst
worden, met uitzondering van de eigen woning van de gebruiker van het
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toestel en op 300m van een ander al dan niet-automatische
vogelschrikkanon of gelijkaardige geluidsproducerende toestel of
voorwerp. Het is verboden deze toestellen tussen 21u30 en 06u00 te
laten werken. De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden
naar woningen (andere dan de exploitatiezetel) die op minder dan 150m
gelegen zijn. De tijdsduur tussen twee opeenvolgende ontploffingen
moet minstens 10 minuten bedragen. Twee tot drie salvo’s na elkaar,
binnen de vijftien seconden, worden als één knal beschouwd. Op het
toestel moet de naam en het telefoonnummer van de gebruiker vermeld
zijn.
VOORAFGAANDE ADVIEZEN
 Politieraad van 10 juni 2021.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de aangepaste zonale politieverordening openbare orde goed
te keuren.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.
Artikel 3
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285-287 van
het Decreet Lokaal Bestuur door publicatie op de website van de stad.
COMMUNICATIE
 Intern: de sanctionerend ambtenaar en de dienst communicatie.
 Extern: stadskrant, persbericht, website, de Procureur des Konings van WestVlaanderen, de referentiemagistraat GAS bij het parket, de korpschef van de Lokale
Politie Arro Ieper, de griffie van de provincie, de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg en de griffie van de politierechtbank.

8.

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren GAS-4. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119 bis en 135;
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen; (BS 20.06.2014)
 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden
inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en
personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;
 Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties goedgekeurd door de
gemeenteraad dd. 22 december 2014.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren GAS4.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De GAS-wet van 24 juni 2013 biedt de mogelijkheid aan steden en gemeenten om
onderstaande inbreuken te sanctioneren met een administratieve geldboete:
- Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren;
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-

Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en
F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld met automatisch werkende
toestellen (ANPR-camera’s).
Deze inbreuken worden op heden enkel door het parket strafrechtelijk afgehandeld.
De inbreuken zijn ingedeeld in 2 categorieën, naargelang de ernst van de bedreiging voor
de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt wettelijk vastgelegd hoeveel de
geldboete bedraagt; het betreft een wettelijk vastgelegd forfaitair bedrag (i.t.t. de
“klassieke” GAS-boetes waar de sanctionerend ambtenaar over een beoordelingsmarge
beschikt). De bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor een
administratieve geldboete, zijn de volgende:
- Overtredingen van de eerste categorie (bv. het niet rechts parkeren t.o.v. de
rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet in acht nemen, enz)
= boete van € 58.
- Overtredingen van de tweede categorie (bv. parkeren op een plaats voorbehouden
voor personen met een handicap) = boete van € 116.
Mits goedkeuring van bijgevoegde bijzondere politieverordening en na sluiting van een
protocolakkoord met de Procureur des Konings, kunnen deze overtredingen met een
gemeentelijke administratieve geldboete gesanctioneerd worden.
Door de invoering van het GAS-systeem voor stilstaan en parkeren, zullen de steden en
gemeenten een effectief en efficiënt parkeerbeleid kunnen invoeren dat de doorstroming
van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid van iedereen tegemoet komt. De
procedures zijn geïnspireerd op de huidige regels die van toepassing zijn in de
verkeerswetgeving, zoals de aansprakelijkheid van de houder van de nummerplaat. De
procedure wijkt enigszins af van de “gewone” GAS-procedure en ziet er als volgt uit:
- De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de 15 dagen na ontvangst van de
vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens
mee m.b.t. de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van
de administratieve geldboete.
- Binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan, moet de boete betaald zijn, tenzij
binnen deze termijn verweermiddelen bij gewone zending of mondeling verweer
aangevraagd werd voor boete van meer dan € 70.
- Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan
brengt hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte,
met de verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een
nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.
- Wordt de boete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt,
behoudens in geval van verweer, een herinneringsschrijven gestuurd met
uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf
de kennisgeving van die herinnering; Indien de overtreder niet akkoord gaat met
de boete, kan hij beroep aantekenen bij de politierechter.
De vaststellingen voor deze inbreuken gebeuren door de politie (zoals ook voorheen reeds
gebeurde) alsook door de gemeenschapswacht-vaststellers die hiertoe bevoegd zijn (mits
het volgen van een specifieke opleiding parkeren).
Om uitvoering te geven aan deze politieverordening is er, zoals hierboven reeds
aangegeven, een verplicht protocolakkoord met de Procureur des Konings nodig. In overleg
met het parket en de referentiemagistraat GAS is een protocolakkoord opgemaakt.
De invoering van deze inbreuken kan gebeuren met ingang van 1 oktober 2021, onder
opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het protocolakkoord met het parket.
Voorafgaand aan de invoering zal een sensibiliseringsactie in het kader van parkeren
worden uitgewerkt, ter informatie en ter sensibilisatie van de bevolking.
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VOORAFGAANDE ADVIEZEN
 Politieraad van 10 juni 2021.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de bijzondere politieverordening GAS-4 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld
met automatisch werkende toestellen, zoals opgenomen in bijlage en aan deze beslissing
te hechten.
Artikel 2
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen het protocolakkoord betreffende
de gemeentelijke administratieve sancties - inbreuken verkeer namens de stad te
ondertekenen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021, onder opschortende
voorwaarde van de goedkeuring en bekrachtiging van het protocolakkoord met het parket.
Artikel 4
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285-287 van
het Decreet Lokaal Bestuur door publicatie op de website van de stad, samen met het
protocolakkoord met het parket.
COMMUNICATIE
 Intern: de sanctionerend ambtenaar, de dienst mobiliteit en de dienst communicatie.
 Extern: stadskrant, persbericht, website, de Procureur des Konings van WestVlaanderen, de referentiemagistraat GAS bij het parket, de korpschef van de Lokale
Politie Arro Ieper, de griffie van de provincie, de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg en de griffie van de politierechtbank.

9.

Besluiten
van
de
burgemeester
houdende
dringende
politieverordeningen naar aanleiding van diverse evenementen.

tijdelijke

Toelichting:
De burgemeester heeft op 6, 22 en 29 juli 2021 enkele dringende tijdelijke
politieverordeningen uitgevaardigd naar aanleiding van diverse evenementen.
*
**
JURIDISCHE GROND
 De nieuwe gemeentewet.
 Decreet over het lokaal bestuur.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van de burgemeester van 6 juli 2021 naar aanleiding van het evenement
‘Kunstenfestival Watou - Sponsoring Degroof Petercam’ op 10 juli 2021.
 Besluit van de burgemeester van 22 juli 2021 naar aanleiding van het evenement
‘Trofee van Vlaanderen’ op 28 juli 2021.
 Besluit van de burgemeester van 22 juli 2021 naar aanleiding van het evenement
‘Internatie’ op 29 juli 2021.
 Besluit van de burgemeester van 29 juli 2021 naar aanleiding van het ‘Uitladen
kampmateriaal Scouting Poperinge’ op 7 augustus 2021.
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Besluit van de burgemeester van 10 augustus 2021 naar aanleiding van het ‘Beach
Party (zomerbar en gymkana)’ op 13, 14 en 15 augustus 2021.
Besluit van de burgemeester van 10 augustus 2021 naar aanleiding van het ‘WRC
Renties Ypres Rally’ op 13 en 14 augustus 2021.

FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De evenementen hebben een weerslag op de openbare orde en veiligheid. Omwille van de
volkstoeloop en de concentratie van publiek op het openbare domein zijn bijzondere
politiemaatregelen noodzakelijk, teneinde de veiligheid te kunnen waarborgen. De
besluiten hadden een dringend karakter en er kon derhalve niet worden gewacht tot de
eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT
Artikel 1
Akte te nemen van het besluit van de burgemeester van 6 juli 2021 houdende een
dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het evenement ‘Kunstenfestival
Watou - Sponsoring Degroof Petercam’ op 10 juli 2021.
Artikel 2
Akte te nemen van het besluit van de burgemeester van 22 juli 2021 houdende een
dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het evenement ‘Trofee van
Vlaanderen’ op 28 juli 2021.
Artikel 3
Akte te nemen van het besluit van de burgemeester van 22 juli 2021 houdende een
dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het evenement ‘Internatie’ op
29 juli 2021.
Artikel 4
Akte te nemen van het besluit van de burgemeester van 29 juli 2021 houdende een
dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het ‘Uitladen kampmateriaal
Scouting Poperinge’ op 7 augustus 2021.
Artikel 5
Akte te nemen van het besluit van de burgemeester van 10 augustus 2021 houdende een
dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het ‘Beach Party (zomerbar en
gymkana)’ op 13, 14 en 15 augustus 2021.
Artikel 6
Akte te nemen van het besluit van de burgemeester van 10 augustus 2021 houdende een
dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het ‘WRC Renties Ypres Rally’
op 13 en 14 augustus 2021.
COMMUNICATIE
Extern: de griffie van de deputatie van de provincieraad, de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Ieper, De griffie van de politierechtbank te Ieper.

10. Aankoop van onderhoudsproducten. Lidmaatschap AZO.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Voor de aankoop van onderhoudsproducten maakt de stad momenteel gebruik van de
raamovereenkomst via Farys (Creat) en bestelt deze producten en materialen bij Salubris.
Vanaf 1 september 2021 is er een nieuwe overeenkomst en dit met de firma Boma.
Voor de stad heeft dit een grote impact. Het zou een volledige omschakeling betekenen
van alle werkmethodes en instructies. Het zou ook betekenen dat alle zeep- en

14

handdoekdispensers dienen vervangen te worden of niet meer in bruikleen kunnen worden
genomen. Boma biedt hun eigen papierwaren in private label dispensers aan, evenals hun
onderhoudsproducten. Het aanbod van Boma is niet compatibel met ons huidig systeem,
ook niet op het vlak van moppen en poetsstokken.
Voorgesteld wordt om blijvend de onderhoudsproducten van Salubris aan te kopen; dit kan
via een andere aankoopcentrale, namelijk VZW Samenaankoop AZO. Jaarlijks wordt 299
euro als lidgeld betaald, voor 2021 is dit gratis gezien het jaar bijna om is. Vanaf 2022
crediteert Salubris dit bedrag indien voor meer dan 5.000 euro op jaarbasis wordt besteld,
dit is een zekerheid.
KREDIET
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021 en volgende, diverse beleidsitems, diverse
algemene rekeningen van het exploitatiebudget.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de toetreding als lid tot de VZW Samenaankoop AZO en
jaarlijks 299 euro lidgeld te betalen.
COMMUNICATIE
 Intern: beleidscoördinator Techniek en financieel directeur.
 Extern: Salubris en de VZW Samenaankoop AZO.

11. Aanstellen ontwerper voor de herinrichting dorpskern Sint-Jan-ter-Biezen.
Goedkeuring bestek, raming en plaatsingsprocedure.
JURIDISCHE GROND
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Bestuursdecreet van 7 december 2018.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Bestek.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In de Douvieweg en Watouseweg werd het fietspad aangelegd tussen Poperinge en Watou.
De dorpskern van Sint-Jan-ter-Biezen zal nu worden gerenoveerd in 2 fasen.
Bedoeling is om de Kapellestraat tussen nr. 30 en de Douvieweg aan te pakken in een
eerste fase. De werken aan de doortocht zijn voorzien vanaf de Watouseweg 34 tot aan de
Douvieweg 1.
Voorgesteld wordt om een prijsvraag te organiseren in het kader van de opdracht
“Aanstellen ontwerper voor de herinrichting van de dorpskern Sint-Jan-ter-Biezen”.
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In het kader van de opdracht “Ontwerpstudie voor de herinrichting van de dorpskern SintJan-ter-Biezen” werd een bestek met nr. 2021/2598 opgesteld door de technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.000 euro, excl. btw, of 42.350 euro,
incl. 21% btw.
De voorgestelde plaatsingsprocedure
voorafgaande bekendmaking.

is

de

onderhandelingsprocedure

zonder

KREDIET
In het meerjarenplan 2020-2025 is de dorpskernvernieuwing Sint-Jan-ter-Biezen
opgenomen. De ontwerpkosten zijn voorzien in 2021 (15.000 euro), 2022 (25.000 euro)
en 2023 (5.000 euro). De uitvoering van de werken in de Kapellestraat is voorzien in 2023
voor een bedrag van 400.000 euro.
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaren 2021-2023, beleidsitem 031000, algemeen
rekeningnummer 2270007, actieplan 211, actie 2113.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor herinrichting van de
dorpskern Sint-Jan-ter-Biezen” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 35.000,00 excl. btw of € 42.350,00 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van meerdere ontwerpers en op
grond van de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte.
COMMUNICATIE
Intern : financieel directeur.

12. Verkaveling Groep Huyzentruyt met 22 bouwkavels palend
Weggevoerdenstraat. Goedkeuring tracé en zaak der wegen.

aan

de

Toelichtende nota:
Door Groep Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren-Leie (Waregem) werd een
omgevingsvergunningaanvraag ingediend om palend aan de Weggevoerdenstraat op de
percelen met als kadastrale gegevens: 7de afdeling Roesbrugge, sectie A nummers 839R
en 839S een groepswoningbouwproject van 22 woningen te realiseren, met bijhorende
aanleg van de weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook de zones voor openbaar groen.
Bureau Cnockaert uit Wervik maakte het technisch ontwerp van de wegenis- en
rioleringswerken op (dossier nr. PO 0062). De aanvraag tot omgevingsvergunning werd
ingediend onder dossiernummer O/2021/214 - OMV_2021059597.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 juni tot en met 13 juli 2021. Tijdens
de periode van dit openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend. Op 27 juni 2021
werd een mail gestuurd en op 8 juli 2021 werd een schriftelijk bezwaarschrift ingediend
door dezelfde persoon met ongeveer dezelfde inhoud. Er is geen bezwaar tegen de bouw
van de 22 woningen, maar er wordt voorgesteld om de verkaveling te ontsluiten via de Dr.
J. Gheysenstraat en geen uitweg te voorzien in de bocht van de N308 (Weggevoerdenstraat
– Professor Rubbrechtstraat).
Bespreking bezwaarschrift:
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-Momenteel is de Dr. J. Gheysenstraat een rustige en doodlopende straat. Als we dan alle
verkeer (bewoners, bezoek, bediening) van de nieuwe verkaveling door de bestaande
kleine wijk sturen is dit niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van deze buurt.
Voor de realisatie van de doorgang door de groenzone zouden diverse bomen – struiken
verdwijnen. Het stuk groen kappen ter hoogte van de Dr. J. Gheysenstraat is niet
vanzelfsprekend en zou een toelating tot ontbossing vergen. De verkavelaar is ook geen
eigenaar van de grond waarop de doorgang zou komen.
-Het is correct dat de uitrit gelegen is in een bocht van de Weggevoerdenstraat (N308).
Om vanuit de verkaveling linksaf te slaan, is dat inderdaad niet ideaal, alhoewel het
natuurlijk ook wel zone 50 is. De grootste vervoersbeweging vanuit de verkaveling zal
vermoedelijk rechtsaf zijn en dat is zeker geen probleem qua zichtbaarheid. Het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die wegbeheerder is, maakte geen opmerkingen
over de veiligheid. Het eventueel aanpassen van de bestaande weginfrastructuur
(gewestweg) is een optie die verder moet onderzocht worden in overleg met AWV.
Het mogelijke voorzien van een afslagstrook of een andere kleinere ingreep in de
Weggevoerdenstraat heeft geen invloed op de zaak van de wegen, maar wordt behandeld
bij de aflevering van de omgevingsvergunning.
Na realisatie van de verkaveling wordt de wegenis en de groenzone opgenomen in
openbaar domein.
*
**
Amendement college van burgemeester en schepenen:
Door Groep Huyzentruyt werd een omgevingsvergunningaanvraag ingediend om palend
aan de Weggevoerdenstraat een groepswoningbouwproject van 22 woningen te realiseren,
met bijhorende aanleg van de weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook de zones voor
openbaar groen.
Van de firma Huyzentruyt kregen we recent de melding dat er geen aparte verkoop van de
bouwloten is voorzien en dat er uitsluitend woningen met inbegrip van de grond worden
verkocht.
Volgens de rechtspraak van de Raad van State is er geen verkaveling wanneer de
verkavelaar zelf bouwt en dan woningen afzonderlijk verkoopt.
Er is sprake van “groepswoningbouw” bij het gemeenschappelijk oprichten van woningen
die een gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar
verbonden zijn.
Aan de raad wordt voorgesteld om te spreken over “groepswoningbouwproject” in plaats
van “verkaveling” en de beslissing hieraan aan te passen.
Inhoudelijk verandert er verder niets aan het agendapunt, maar de juiste terminologie
wordt gebruikt.
*
**
De raad beslist met eenparigheid van stemmen (24 ja) goedkeuring te hechten aan dit
amendement.
*
**
JURIDISCHE GROND
 Art.31 decreet betreffende de omgevingsvergunning.
 Art. 2 en 40 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Art. 2, 3, 4 en 8 gemeentewegendecreet.
RELEVANTE DOCUMENTEN
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Bestek (dossier PO 0062) “Weg- en rioleringswerken groepswoningbouwproject
Weggevoerdenstraat” opgemaakt door bureau Cnockaert.
Raming.
Beschrijvende nota technische werken en hydraulische nota.
Inplantingsplan bestaande en ontworpen toestand.
Grondplan bestaande en ontworpen toestand.
Typedwarsprofielen en terreinprofiel.
Bezwaarschriften.
Rooilijnplan van landmeter Damien Degeldere van 16 augustus 2021.
Samengestelde bouwplannen
Verantwoordingsnota groepswoningbouwproject.

FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Door Groep Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren-Leie (Waregem) werd een
omgevingsvergunningaanvraag ingediend om palend aan de Weggevoerdenstraat op de
percelen met als kadastrale gegevens: 7de afdeling Roesbrugge, sectie A nummers 839R
en 839S een groepswoningbouwproject van 22 woningen te realiseren, met bijhorende
aanleg van de weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook de zones voor openbaar groen.
Bureau Cnockaert uit Wervik maakte het technisch ontwerp van de wegenis- en
rioleringswerken op (dossier nr. PO 0062). De aanvraag tot omgevingsvergunning werd
ingediend onder dossiernummer O/2021/214 - OMV_2021059597.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 juni tot en met 13 juli 2021. Tijdens
de periode van dit openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend. Op 27 juni 2021
werd een mail gestuurd en op 8 juli 2021 werd een schriftelijk bezwaarschrift ingediend
door dezelfde persoon met ongeveer dezelfde inhoud. Er is geen bezwaar tegen de bouw
van de 22 woningen, maar er wordt voorgesteld om het groepswoningbouwproject te
ontsluiten via de Dr. J. Gheysenstraat en geen uitweg te voorzien in de bocht van de N308
(Weggevoerdenstraat – Professor Rubbrechtstraat).
Bespreking bezwaarschrift:
-Momenteel is de Dr. J. Gheysenstraat een rustige en doodlopende straat. Als we dan alle
verkeer (bewoners, bezoek, bediening) van de nieuwe wijk door de bestaande kleine wijk
sturen is dit niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van deze buurt.
Voor de realisatie van de doorgang door de groenzone zouden diverse bomen – struiken
verdwijnen. Het stuk groen kappen ter hoogte van de Dr. J. Gheysenstraat is niet
vanzelfsprekend en zou een toelating tot ontbossing vergen. De ontwikkelaar is ook geen
eigenaar van de grond waarop de doorgang zou komen.
-Het is correct dat de uitrit gelegen is in een bocht van de Weggevoerdenstraat (N308).
Om vanuit de wijk linksaf te slaan, is dat inderdaad niet ideaal, alhoewel het natuurlijk ook
wel zone 50 is. De grootste vervoersbeweging vanuit de wijk zal vermoedelijk rechtsaf zijn
en dat is zeker geen probleem qua zichtbaarheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV), die wegbeheerder is, maakte geen opmerkingen over de veiligheid. Het eventueel
aanpassen van de bestaande weginfrastructuur (gewestweg) is een optie die verder moet
onderzocht worden in overleg met AWV.
Het mogelijke voorzien van een afslagstrook of een andere kleinere ingreep in de
Weggevoerdenstraat heeft geen invloed op de zaak van de wegen, maar wordt behandeld
bij de aflevering van de omgevingsvergunning.
Na realisatie van het groepswoningbouwproject wordt de wegenis en de groenzone
opgenomen in openbaar domein.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het wegentracé en aan de zaak van de wegen zoals
aangegeven op de ontwerpplannen opgemaakt door ontwerpbureau Cnockaert uit Wervik
van het dossier met referentie nr. PO 0062 - Dossiernummer omgevingsloket 2021059597
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van het groepswoningbouwproject palend aan de Weggevoerdenstraat voor de gronden,
kadastraal bekend 7de afdeling Roesbrugge, sectie A perceel 839R en perceel 839S.
Artikel 2
Kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek. Er werden twee
bezwaarschriften ingediend.
Artikel 3
Het dossier met nummer PO 0062 dat werd ingediend via het omgevingsloket onder referte
OMW nummer 2021059597 maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 4
Goedkeuring te hechten aan het rooilijnplan opgemaakt door landmeter Damien Degeldere,
Lagestraat 2A te Spiere-Helkijn van 16 augustus 2021.
Artikel 5
Goedkeuring te hechten aan de aanleg van de weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook
de zones voor openbaar groen en de latere opname in het openbaar domein van de loten
3 en 4 zoals aangegeven op het rooilijnplan met een oppervlakte van 2a 36ca en 23a 76ca
door middel van een akte van gratis grondafstand, evenals de overdracht van de loten 7
(1a 65ca) en 8 (5a 56ca) van het privaat domein van de stad Poperinge naar het openbaar
domein.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst omgeving.
 Extern: studiebureau Cnockaert, Groep Huyzentruyt.

13. Verlegging voetweg 27. Principiële goedkeuring.
JURIDISCHE GROND
 Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Rooilijnplan verlegging voetweg 27.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Naar aanleiding van een groepswoningbouwproject van Groep Huyzentruyt voor de
realisatie van 22 woningen in Roesbrugge, dient voetweg 27 tussen de Haringestraat en
de Weggevoerdenstraat plaatselijk te worden verlegd. Het nieuwe tracé van de voetweg
zal hierbij samenvallen met de aan te leggen wegenis van het bouwproject. Landmeterexpert Damien Degeldere stelde hiervoor een rooilijnplan op.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Deze verlegging van voetweg 27 en het bijhorende rooilijnplan principieel goed te keuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om hierover een
openbaar onderzoek van dertig dagen te organiseren. Daarna dient het dossier opnieuw te
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst integrale veiligheid, dienst omgeving en technische dienst.
 Extern: aanvrager, omwonenden, departement MOW en deputatie West-Vlaanderen.
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14. Subsidiereglement samenaankoop 'Behaag je Tuin'. Goedkeuring.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Collegebeslissing van 3 mei 2021 over de deelname aan de actie samenaankoop
‘Behaag je Tuin’ in 2021 en 2022.
 Collegebeslissing van 9 augustus 2021 over het subsidiereglement betreffende
ondersteuning voor de samenaankoop van streekeigen plantgoed in het kader van
‘Behaag je Tuin’.
 Ontwerp van Subsidiereglement betreffende ondersteuning voor de samenaankoop van
streekeigen plantgoed in het kader van ‘Behaag je Tuin’.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De stad organiseert al jaren een groepsaankoop voor streekeigen hagen en hoogstammige
fruitbomen, waarbij de stad de streekeigen haagplantjes aan 50% en de fruitbomen aan
80% van de aankoopprijs aanbiedt. Zo werden er in 2020 7.500 haagplantjes en een 20tal fruitbomen aangeplant in Poperinge door de actie ‘Behaag het landschap’.
Het college heeft in zitting van 3 mei 2021 beslist om in 2021 en 2022 deel te nemen aan
de samenaankoop van plantgoed met de actie ‘Behaag je Tuin’, georganiseerd door het
Regionaal Landschap Westhoek. Daarbij zal streekeigen, autochtoon plantgoed te koop
aangeboden worden via de website www.behaagjetuin.be met een gebruiksvriendelijk
online bestel- en betaalsysteem. Er worden haagpakketten, hoogstamfruitbomen, andere
hoogstambomen, klimplanten en wilgentakken aangeboden.
De bestelperiode voor de editie van 2021 zal lopen van 1 september 2021 tot 31 oktober
2021 en het afhaalmoment wordt voorzien op zaterdag 18 december 2021.
Een nadeel is dat de inwoners via die samenaankoop geen extra korting krijgen op het
plantgoed en enkel het financieel voordeel van de groepsaankoop hebben. Voorgesteld
wordt om – ter vervanging van de vroegere korting – een aparte subsidie voor deze
groepsaankoop te voorzien.
KREDIET
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaren 2021-2025, beleidsitem 034900, algemene rekening
6491000: 2.000 euro voor ‘Behaag je Tuin’.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan onderstaand subsidiereglement betreffende ondersteuning
voor de samenaankoop van streekeigen plantgoed in het kader van ‘Behaag je Tuin’:
“Subsidiereglement betreffende ondersteuning voor de samenaankoop van
streekeigen plantgoed in het kader van ‘Behaag je Tuin’.
Artikel 1
Het stadsbestuur van Poperinge stimuleert haar inwoners om de tuin te vergroenen
door streekeigen groen aan te planten en op die manier bij te dragen aan de
klimaatdoelstellingen.
Via een samenaankoop, georganiseerd door het Regionaal Landschap Westhoek, kan
er streekeigen en autochtoon plantgoed aangekocht worden via een online platform.
De
samenaankoop
biedt
haagpaketten,
hoogstamfruitbomen,
andere
hoogstambomen, klimplanten en wilgentakken aan.
Artikel 2
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Binnen de perken van de jaarlijks voorziene kredieten verleent het College van
Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aankoop van streekeigen plantgoed,
aangekocht via de samenaankoop.
De subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt 40% op de totale
aankoopprijs van het plantgoed, aangekocht via de samenaankoop, met een maximum
van 250 euro subsidie per aanvrager of gezin per jaar.
De subsidie kan bij de stedelijke omgevingsdienst aangevraagd worden via website
van stad Poperinge. Daarbij dient de factuur van de samenaankoop te worden
gevoegd.
Artikel 3
Voor deze subsidie komen de inwoners van Poperinge in aanmerking, alsook de
bedrijven, verenigingen en scholen die gevestigd zijn op het grondgebied van
Poperinge.
Het plantgoed dient aangeplant te worden op het grondgebied van de stad Poperinge.
De aanplantingen kunnen gebeuren op het platteland, in woongebied, op privaat
terrein, op bedrijfsterreinen, op openbaar terrein, … . Het plantgoed kan ook worden
ingezet om de voorgeschreven, verplichte aanplantingen binnen goedgekeurde
omgevingsvergunningen uit te voeren.
Het plantgoed, dat binnen deze samenaankoop wordt aangeplant en waarvoor een
subsidie wordt verleend, moet voor een periode van minstens 10 jaar in stand worden
gehouden, tenzij een dwingende reden van overmacht de aanvrager tot verwijdering
dwingt (vb. openbare werken, onteigeningen, …).
Artikel 4
Het Regionaal Landschap Westhoek en de stedelijke diensten kunnen controles
uitvoeren op het naleven van de voorwaarden van deze subsidie.
Indien blijkt dat de aanvrager dit reglement op aantoonbare wijze heeft overtreden,
kan het stadsbestuur terugbetaling eisen van het stadsaandeel van het geleverde
plantgoed en de aanvrager de 3 daarop volgende jaren uitsluiten van nieuwe
aanvragen binnen dit reglement.
Artikel 5
Dit reglement treedt in werking vanaf 01.09.2021 en vervangt de voorgaande
werkwijze van de actie ‘Behaag het Landschap’.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit
reglement.”
COMMUNICATIE
Intern: financiële dienst en uitvoeringsdienst.
Extern: Regionaal Landschap Westhoek.

15. Concessieovereenkomst laadpunten Vroonhof. Goedkeuring.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Overeenkomst laadpalen Blue Corner.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De firma Blue Corner nam contact op met het stadsbestuur in verband met de laadpunten
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op het Vroonhof voor elektrische auto’s en fietsen, die ongeveer 10 jaar geleden werden
voorzien in het kader van het EVA-project van Fluvius (toen nog Eandis).
Blue Corner meldde dat de laadpaal voor elektrische auto’s aan vervanging toe is en
hierdoor regelmatig defect is. Men stelt voor om de laadpaal te vernieuwen, maar vraagt
dat er hiervoor eerst een concessieovereenkomst wordt goedgekeurd.
Het stadsbestuur dient hierbij gedurende tien jaar de twee nabijgelegen parkeerplaatsen
op het Vroonhof voor te behouden voor elektrische auto’s. Blue Corner staat in voor de
investeringskosten, het beheer, onderhoud en exploitatie van de laadpaal, en de kosten
voor het elektriciteitsverbruik.
De laadpaal voor elektrische fietsen wordt daarnaast behouden. Deze wordt op vandaag
echter maar heel weinig gebruikt, onder meer door het verplichte gebruik van een laadpas.
Blue Corner stelt voor om het laden van elektrische fietsen gratis te maken, zodat
gebruikers zich niet langer dienen te identificeren.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan onderstaande concessieovereenkomst voor de laadpunten op
het Vroonhof, in functie van het vernieuwen van de aanwezige laadpaal voor elektrische
auto’s en het gebruiksvriendelijker maken van de laadpaal voor elektrische fietsen.
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Artikel 2
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de sub artikel 1 vermelde
concessieovereenkomst voor goedkeuring namens het stadsbestuur te ondertekenen.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst integrale veiligheid, dienst omgeving, technische dienst en dienst
toerisme.
 Extern: Blue Corner en lokale politie.

16. Aanvullend reglement fietsers door rood Europalaan. Goedkeuring.
JURIDISCHE GROND
 Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende de wegcode.
 Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende het reglement voor de
wegbeheerder.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Brief Agentschap Wegen en Verkeer.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 7 juni 2021 reageerde het college van burgemeester en schepenen op een
adviesvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer over het invoeren van rechtdoor en
rechtsaf door rood voor fietsers bij de lichtengeregelde kruispunten langs de Europalaan.
Er werd voorgesteld om bij het kruispunt met de Professor Dewulfstraat langs alle takken
rechtsaf door rood in te voeren en bij het kruispunt met de Westhoekweg rechtdoor door
rood in te voeren voor fietsers richting de Zuidlaan.
Het Agentschap Wegen en Verkeer was hiermee akkoord, maar vroeg wel dat er hiervoor
nog een aanvullend reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan onderstaand aanvullend reglement.
***
Aanvullend reglement fietsers door rood
Artikel 1
Op de Europalaan, ter hoogte van het kruispunt met de Ouderdomseweg en de Professor
Dewulfstraat, geldt:
 Fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan,
wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij
voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare
weg of op de rijbaan;
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden B22.
Artikel 2
Op de Ouderdomseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Europalaan, geldt:
 Fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan,
wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij
voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare
weg of op de rijbaan;
Dit wordt gesignaleerd door een verkeersbord B22.
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Artikel 3
Op de Professor Dewulfstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Europalaan, geldt:
 Fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan,
wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij
voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare
weg of op de rijbaan;
Dit wordt gesignaleerd door een verkeersbord B22.
Artikel 4
Op de Europalaan, ter hoogte van het kruispunt met de Westhoekweg (voor het verkeer
richting de Zuidlaan), geldt:
 Fietsers mogen de driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden,
wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij
voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare
weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht;
Dit wordt gesignaleerd door een verkeersbord B23.
***
Artikel 2
Dit aanvullend reglement voor goedkeuring over te maken aan de Vlaamse overheid.
Artikel 3
Bij goedkeuring door de Vlaamse overheid de tegenstrijdige bepalingen uit eerdere
aanvullende reglementen op te heffen.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst integrale veiligheid en technische dienst.
 Extern: lokale politie en Vlaamse overheid.

17. Aanvullend reglement oversteekplaats Duinkerkestraat. Goedkeuring.
JURIDISCHE GROND
 Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende de wegcode.
 Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende het reglement voor de
wegbeheerder.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 25 november 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om
een vraag voor een voetgangersoversteekplaats langs de Duinkerkestraat, ter hoogte van
de Molenwegel, voor verder onderzoek over te maken aan de wegbeheerder, het
Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.
Het Agentschap Wegen en Verkeer was akkoord met deze voetgangersoversteekplaats en
bracht deze reeds aan, maar meldde het stadsbestuur dat er hiervoor nog een aanvullend
reglement dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan onderstaand aanvullend reglement.
***
Voetgangersoversteekplaats Duinkerkestraat
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Artikel 1
Op de Duinkerkestraat, ter hoogte van de Molenwegel, geldt:
 Voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken;
Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art. 76.3 van de
wegcode.
***
Artikel 2
Dit aanvullend reglement voor goedkeuring over te maken aan de Vlaamse overheid.
Artikel 3
Bij goedkeuring door de Vlaamse overheid de tegenstrijdige bepalingen uit eerdere
aanvullende reglementen op te heffen.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst integrale veiligheid en technische dienst.
 Extern: lokale politie en Vlaamse overheid.

18. Project Boer zkt Bank. Engagementsverklaring. Goedkeuring.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Collegebesluit van 8 maart 2021 betreffende de goedkeuring van de uitwerking van het
project Boer zkt bank;
 Collegebesluit van 17 mei 2021 betreffende de indiening van een Leaderdossier ter
uitwerking en financiering van het project Boer zkt bank;
 Leaderdossier ‘Boer zkt Bank’.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Vanuit de dienst toerisme en de dienst ondernemen is het project ‘Boer zkt Bank’ opgestart.
Met dit project wil de stad sensibiliseren rond landbouwactiviteiten in de regio Poperinge.
De bedoeling is om banken te plaatsen bij verscheidene landbouwbedrijven en via een QRcode, bevestigd op de bank, met filmmateriaal (per seizoen) het verhaal van de landbouwer
in beeld te brengen.
Deze banken worden met een suggestiefietsroute met elkaar verbonden om zo mensen te
stimuleren om de tocht te doen en de filmpjes te bekijken.
De mogelijkheid wordt nog bekeken om een Q&A panel op te starten zodat mensen hun
vragen ter plaatse kunnen overmaken en daar op korte termijn een antwoord op krijgen.
Naast deze suggestiefietsroute, die via allerhande acties en evenementen in de kijker wordt
gezet, wordt nog een educatief luik opgestart om zowel klasgroepen maar ook gezinnen
met kinderen te bereiken. Spelenderwijs en via allerhande opdrachten maken zij kennis
met de landbouw en wat dit voor ons/hen betekent.
Voor dit project werden
Leadersubsidies aangevraagd en verkregen.
In de engagementsverklaring staan de engagementen van zowel de stad als de
deelnemende landbouwbedrijven vermeld.
BESLUIT

met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de engagementsverklaring in het kader van het Project Boer
zkt bank, waarvan de tekst als volgt luidt:
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ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN DE STAD POPERINGE EN LANDBOUWBEDRIJF X
BETREFFENDE HET PROJECT ‘BOER ZOEKT BANK’.
Tussen de ondergetekenden
Het stadsbestuur van Poperinge, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie optreden
mevrouw Isabel Lebbe, voorzitter en de heer Christophe Oreel, algemeen directeur,
hierna de “stad” genaamd;
enerzijds,
en XXXX,
hierna de “landbouwer” genaamd;
geldt deze engagementsverklaring rond het project ‘Boer zkt Bank’.
Artikel 1 - Inhoud
Het project ‘Boer zkt Bank’ heeft als doel de landbouwactiviteiten in beeld te brengen en tegelijk
een rustpunt aan te bieden aan wandelaars of fietsers. Er worden op een aantal locaties zitbanken
geplaatst met daarbij een QR-code die verwijst naar seizoensfilmpjes waarin de landbouwer uitleg
geeft over zijn activiteiten.
Artikel 2 – Locatie
Er wordt gezocht naar unieke locaties omwille van enerzijds het uitzicht en de omgeving, en/of
anderzijds omwille van de landbouwactiviteit in de buurt en de mogelijkheid tot duiding ervan via
filmfragmenten met de landbouwer. Het is geenszins de bedoeling om simpelweg banken te zetten.
In onderling overleg tussen alle partijen wordt de bank geplaatst op volgende locatie: xxx.
Artikel 3 – Engagement
De stad engageert zich tot:


de aankoop van de bank en de plaatsing ervan op de afgesproken plaats. De stad blijft
eigenaar van de bank. Bij gebreken aan de bank, kijkt de eigenaar voor een oplossing. Er
wordt geen vuilnisbak geplaatst bij de bank.



het filmen van de fragmenten en het voorzien van een media-drager op de banken.



Het in de kijker zetten van dit project en promotie-acties op te starten.

De landbouwer engageert zich tot:


het periodiek maaien van de grond onder het bankje en het algemeen onderhoud van de
onmiddellijke omgeving.



uitleg geven over zijn landbouwactiviteiten via medewerking aan de filmpjes.



Bij evenementen of activiteiten in het kader van dit project, verleent de landbouwer zijn
medewerking (in onderling overleg tussen de partijen).

Artikel 4 – Duur
Het engagement loopt vanaf de ondertekening door beide partijen en wordt jaar na jaar stilzwijgend
verlengd. Het engagement eindigt indien één van de partijen schriftelijk en gemotiveerd te kennen
geeft dit te willen beëindigen. Na het beëindigen van de overeenkomst verwijdert de stad de bank.
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In tweevoud opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad van Poperinge in zitting van 30
augustus 2021.
Elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.
De stad:
Namens het stadsbestuur van Poperinge:
Christophe OREEL,

Christof DEJAEGHER,

algemeen directeur

burgemeester
(ex. art. 281 DLB)

De landbouwer:

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de engagementsverklaring
met elk deelnemend landbouwbedrijf afzonderlijk goed te keuren en namens de stad te
ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: dienst landbouw, dienst toerisme;
Extern: deelnemende landbouwers, brede publiek via stadskrant, persbericht, sociale
media, website enz.

19. Vragen en antwoorden.
Er werden geen vragen gesteld.

20. Mededelingen.
Volgende stukken werden ter inzage gelegd van de raadsleden:
 gecoördineerde statuten Gaselwest goedgekeurd in de buitengewone algemene
vergadering van 15 december 2020 (met actualisering deelnemersregister op 28 juni
2021);
 notulen van 28 juni 2021 van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van
Gaselwest;
 notulen van 5 mei 2021 van de raad van bestuur van Gaselwest;
 notulen van 31 mei 2021 van het regionaal bestuurscomité west van Gaselwest;
 notulen + presentatie van de algemene vergadering van IVVO van 15 juni 2021;
 proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van Psilon van 16 juni 2021;
 verslag van de statutaire ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen
van 15 juni 2021;
 verslag van de raad van bestuur van 9 juni 2021 van de WVI.
De vergadering wordt beëindigd.
De algemeen directeur
Christophe OREEL

De voorzitter,
Isabel LEBBE

