GEMEENTERAAD VAN 9 JULI 2015
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen;
Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,
Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Geert Devrieze,
Kathleen Devliegere, Tom Eeckhout, Eddy Duyck, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Pavel Verstraete, Stefaan Lambrecht,
gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Sandra Devos, Youri Delporte, gemeenteraadsleden
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting betreffende de openbare zitting.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. GRUP Hernieuwenburg: Voorlopige vaststelling
Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, meer bepaald hoofdstuk 2 m.b.t. de
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wielsbeke, goedgekeurd door de
deputatie in zitting van 30 augustus 2012;
Gelet op het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hernieuwenburg;
Overwegende dat volgens de wettelijke procedure het document dient voorlopig vastgesteld te
worden door de gemeenteraad om vervolgens het openbaar onderzoek te starten;
Gelet op het voorliggend ontwerp van het GRUP Hernieuwenburg, bestaande uit een
bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtingsnota, ontwerp
stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris bouwkundig erfgoed en beslissing
dienst MER;
Gelet op de toelichting waarbij gesteld wordt dat het wenselijk is om de verkavelingen,
vermeld in deze toelichting, op te heffen, waardoor enkel de ordening en de
stedenbouwkundige voorwaarden van dit GRUP van kracht worden;
Gelet op de adviezen van de bevoegde instanties en de eventuele aanpassingen en
weerleggingen van de opmerkingen, vervat in de memorie van toelichting;
Gelet dat deze adviezen hebben geleid tot kleine aanpassingen, vermeld in de memorie van
toelichting;
Gelet op het schrijven van 9 juni 2015 van Leefmilieu, Natuur en Energie waarbij beslist
wordt dat geen plan MER dient opgemaakt te worden;
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 23/06/2015;
De gemeenteraad wordt gevraagd voorliggend GRUP Hernieuwenburg voorlopig vast te
stellen.
U. onthoudt zich om reden dat U. de evolutie zal opvolgen met inbegrip van de info die zal
gegeven worden.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

3. GRUP Ridder de Ghellinckstraat: definitieve vaststelling.
Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, meer bepaald hoofdstuk 2 m.b.t. de
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wielsbeke, goedgekeurd door de
deputatie in zitting van 30 augustus 2012;
Gelet op het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ridder de
Ghellinckstraat;
Overwegende dat volgens de wettelijke procedure het document dient voorlopig vastgesteld te
worden door de gemeenteraad om vervolgens het openbaar onderzoek te starten;
Gelet op het voorliggend ontwerp van het GRUP Ridder de Ghellinckstraat, bestaande uit een
bestaande en juridische toestand, grafisch plan, ontwerp toelichtingsnota, ontwerp
stedenbouwkundige voorschriften, afweging inventaris bouwkundig erfgoed en beslissing
dienst MER;
Gelet op de toelichting waarbij gesteld wordt dat voorliggend GRUP uitvoering heeft aan het
GRS, waarin werd opgenomen dat de Ridder de Ghellinckstraat – Breestraat ruimtelijk dient
te worden geoptimaliseerd;
Overwegende dat het aangewezen was de huidige planologische inrichting en ruimtelijke
mogelijkheden langs deze weg nader te bekijken en deze te evalueren in het licht van de
herinrichting van de Ridder de Ghellinckstraat als industriële ontsluitingsweg;
Gelet op de adviezen van de bevoegde instanties en de eventuele aanpassingen en
weerleggingen van de opmerkingen, vervat in de memorie van toelichting;
Gelet dat deze adviezen hebben geleid tot kleine aanpassingen, vermeld in de memorie van
toelichting;
Gelet op het gunstig advies van het CBS dd. 17 februari 2015.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2015 waarbij het GRUP Ridder de
Ghellinckstraat voorlopig wordt vastgesteld en waarbij de verkavelingen binnen dit GRUP
vermeld in de toelichting zullen worden opgeheven.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 3 maart 2015 waarbij
het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 16 maart 2015 vanaf 11 uur en met
einddatum 15 mei 2015, 11 uur.
Gelet dat er 10 bezwaren werden ingediend;
Gelet op het advies van de gecoro van 15 juni 2015;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2015 om
het advies van de gecoro te volgen;
De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp GRUP Ridder de Ghellinckstraat definitief vast
te stellen.
U. stemt tegen omdat men het jammer vindt dat men de petitie ivm de vrachtwagenparking
naast zich legt; A: de petitie werd door de gecoro als ontvankelijk maar ongegrond gevonden
en het college volgt het advies van de gecoro.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 neen-stemmen

4. Aanleg nieuwe verkaveling met wegeniswerken Leiestraat.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2015
betreffende de behandeling van de openbaarmaking van de aanvraag tot de
stedenbouwkundige vergunning voor aanleg van een nieuwe verkaveling met wegenwerken in
de Leiestraat te Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve en dit van 04 april 2015 tot en met 03 mei 2015;

Gelet dat er binnen voormelde termijn geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen waarbij gunstig advies
werd verleend aan de vraag van TAELMAN BOUWWERKEN NV van 9 juni 2015, er toe
strekkende een afwijking te bekomen in toepassing van artikel 4.4.9 § 1 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening die inwerking is getreden op 1 september 2009, teneinde
toelating te bekomen tot AANLEG VAN NIEUWE VERKAVELING MET
WEGENISWERKEN te 8710 Sint-Baafs-Vijve, Leiestraat.
Gelet op het ontwerp voor het aanleggen van de wegenis en het voorzien van de nodige
nutsvoorzieningen binnen deze verkaveling;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. Vaststellen algemeen reglement ontmoetings- en sportcentra.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 42§3, 43§2,2° en 186;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikels 119 tot en met art. 135, §2;
Gelet op de wet van 24 juli 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 juli 1991 betreffende de algemene
gemeentelijke politieverordening en al haar latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober 2010 betreffende het algemeen
politiereglement, gewijzigd op 4 juli 2012, 04 juni 2015;
Overwegende dat het toepassingsgebied en de strafbepalingen in hoofdstuk VII
‘Ontmoetings- en sportcentra’ omvattende de artikelen 94 tot en met 98 van de algemene
gemeentelijke politieverordening vastgesteld in gemeenteraad van 30 juni 1999 dienen te
worden aangepast;
Overwegende de algemene gemeentelijke politieverordening vastgesteld in de gemeenteraad
van 16 juli 1991 bijna volledig is opgeheven door aanneming van een algemeen
politiereglement geldende voor de gemeenten van de Midow zone en opname van de
verschillende lokale bepalingen in aparte reglementen;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring
van een nieuw algemeen reglement ontmoetings- en sportcentra en de op opheffing van
hoofdstuk VI ‘Ontmoetings- en sportcentra’ van de algemene gemeentelijke
politieverordening omvattende de artikelen 94 tot en met 97 vastgesteld in de gemeenteraad
van 30 juni 1999.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
U. heeft twijfels om fietsers toe te staan op het domein Hernieuwenburg en besluit om dit af te
wachten.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen

6.

Vaststellen aanpassing huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke
begraafplaatsen
Gelet op het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het Besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria;

Gelet op het Besluit van 21 oktober 2005 van de Vlaamse Regering tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of een lijkomhulsel moet beantwoorden;
Gelet op het Besluit van 24 februari 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de
wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de
uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de
laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt
worden;
Gelet op omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004;
Gelet op omzendbrief BA-2008/04 van 6 juni 2008 – Wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008;
Gelet op het decreet dd. 9 december 2011 houdende wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging wat de wens inzake de laatste rustplaats
betreft;
Overwegende dat huidig huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke
begraafplaatsen in overeenstemming dient te zijn met de van toepassing zijnde
reglementering;
Gelet dat er een aanpassing wordt doorgevoerd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Vaststelling aanpassing retributiereglement voor de begraafplaatsen
Gelet op het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het Besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op het Besluit van 21 oktober 2005 van de Vlaamse Regering tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of een lijkomhulsel moet beantwoorden;
Gelet op het Besluit van 24 februari 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de
wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de
uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de
laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt
worden;
Gelet op omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004;
Gelet op omzendbrief BA-2008/04 van 6 juni 2008 – Wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008;
Gelet op het decreet dd. 9 december 2011 houdende wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging wat de wens inzake de laatste rustplaats
betreft;
Overwegende dat huidig retributiereglement voor de begraafplaatsen in overeenstemming
dient te zijn met het huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen en
de van toepassing zijnde reglementering;
Gelet dat er een aanpassing wordt doorgevoerd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
U. stemt tegen omdat U. vindt dat de huidige tarieven hoog zijn.
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen 8 neen-stemmen

8. Vaststellen aanpassing lokale politieverordening op de begraafplaatsen
Gelet op het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het Besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op het Besluit van 21 oktober 2005 van de Vlaamse Regering tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of een lijkomhulsel moet beantwoorden;
Gelet op het Besluit van 24 februari 2006 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de
wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de
uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de
laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt
worden;
Gelet op omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16 januari 2004;
Gelet op omzendbrief BA-2008/04 van 6 juni 2008 – Wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008;
Gelet op het decreet dd. 9 december 2011 houdende wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging wat de wens inzake de laatste rustplaats
betreft;
Overwegende dat de lokale politieverordening op de begraafplaatsen in overeenstemming
dient te zijn met de van toepassing zijnde reglementering;
Gelet dat er een aanpassing wordt doorgevoerd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

