GEMEENTERAAD VAN 18 MEI 2016
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen;
Georges Lambrecht, Isabelle Decrans, Marc Debie, Guido Callewaert,
Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devrieze, Kathleen Devliegere,
Eddy Duyck, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Pavel Verstraete,
Stefaan Lambrecht, Kimberly Velghe, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Filiep De Vos, OCMW-voorzitter / schepen;
Jan De Potter, gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 8;
Hilde Debommarez, gemeenteraadslid
Afwezig:
Youri Delporte, gemeenteraadslid
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige zitting - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. Bibliotheek: wijziging samenstelling beheersorgaan.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2013 betreffende de samenstelling en
aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek;
Gelet op artikel 7§6 van het organiek reglement van het beheersorgaan dat bepaalt dat bij elke
wijziging van de samenstelling van het beheersorgaan het voorstel van de nieuwe
samenstelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op artikel 9§1.1. dat bepaalt dat de hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt
verloren voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie als er op
voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd;
Gelet op het schrijven van 15 april 2016 van mevr. Véronique Descamps (CD&V/N-VAfractie) waarbij zij haar ontslag aanbiedt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek;
Gelet op de mail van de fractieleider van CD&V/N-VA van 29 april 2016 waarbij dhr.
Stefaan Lambrecht, Rijksweg 213/1.03, 8710 Wielsbeke voorgedragen wordt als kandidaat
vanuit de CD&V/N-VA-fractie als vervanger voor mevr. Véronique Descamps, Heirweg 149,
8710 Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve;
De gemeenteraad wordt voorgesteld het ontslag van mevr. Véronique Descamps te
aanvaarden en zijn goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van de voorgedragen kandidaat
dhr. Stefaan Lambrecht als haar vervanger.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. PWA: wijziging samenstelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2013 betreffende de aanstelling van 6
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van het PWA;

Overwegende dat deze benoeming evenredig dient te gebeuren volgens de verhouding tussen
de meerderheid en de minderheden;
Gelet op de in de statuten van voornoemde maatschappij ter zake opgenomen bepalingen;
Gelet op het schrijven van 15 april 2016 van mevr. Veronique Descamps (fractie
CD&V/NVA) waarbij zij haar ontslag als vertegenwoordiger van het PWA aanbiedt;
Gelet op de mail van de fractieleider van CD&V/N-VA van 29 april 2016 waarbij dhr.
Stefaan Lambrecht, Rijksweg 2013/1.03, 8710 Wielsbeke voorgedragen wordt als kandidaat
vanuit de CD&V/N-VA-fractie als vervanger van mevr. Veronique Descamps;
De gemeenteraad wordt voorgesteld het ontslag van mevr. Véronique Descamps als
vertegenwoordiger van het PWA te aanvaarden en zijn goedkeuring te verlenen aan de nieuwe
vertegenwoordiger namens de CD&V/N-VA, dhr. Stefaan Lambrecht.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.

Figga: Algemene vergadering van 17 juni 2016 - goedkeuren agenda en bijhorende
documentatie.
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
FIGGA;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief om vertegenwoordigd te zijn op de
jaarvergadering van FIGGA op 17 juni 2016;
Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 17 juni 2016 volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2015
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets – bekrachtiging
participatie
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en de daarbij
horende documentatie.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Figga: Algemene vergadering van 17 juni 2016- aanduiding van de volmachtdrager en
de vervangend volmachtdrager.
De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene
vergadering wordt voorgesteld:
1. Vertegenwoordiger: dhr. Vincent Herman
2. Plaatsvervanger: dhr. Stefaan Lambrecht
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6.

Politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten ten gevolge
van de ORC Canal Rally op 28 en 29 mei 2016.
Op 29 november 2015 heeft de vzw Rally Events met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem,
Tieltstraat 121 een officiële aanvraag ingediend tot het inrichten van een rally op de openbare
weg, met name de Orc Canal Rally 2016 – 10° editie”.
Deze 10° editie van de “Orc Canal Rally” gaat door tijdens het weekend van 28 mei 2016 en
29 mei 2016.
De verkenningsritten en keuringen vinden plaats op zaterdag 28 mei 2016.
De 3 klassementsproeven vinden plaats op zondag 29 mei 2016.
Ter gelegenheid van deze 10° editie van de “Orc Canal Rally” kan een grote volkstoeloop
verwacht worden en bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid van de voetgangers,
toeschouwers en andere weggebruikers in het gedrang komen bij een te talrijke aanwezigheid
van ambulante handelaars.
Om veiligheidsredenen is het dan ook opportuun om het aantal verkoopspunten van eetwaren
en dranken te beperken.
Ook het gebruik van alcoholische dranken binnen en naast het snelheidsparcours kan de
openbare orde verstoren zodat ook hierdoor de veiligheid van toeschouwers en
wedstrijddeelnemers in het gedrang zou kunnen komen.
Voorliggende tijdelijke politieverordening poogt dan ook de openbare orde en de veiligheid
van piloten en toeschouwers te verzekeren door :
1. een verbod tot ambulante handel
2. een alcoholverbod.
Rekening houdend met de artikelen 8 t.e.m. 10ter van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij
de wet van 4 juli 2005 en de wet van 20 juli 2006, rekening houdend met artikel 42 §3 van het
gemeentedecreet luidens hetwelk de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt en
rekening houdend met het feit dat Wielsbeke nog niet beschikt over een reglement voor de
organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein (los van een kermis), behoort
het vaststellen van een tijdelijk verbod tot ambulante handel en van een tijdelijk
alcoholverbod tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Aanvaarding BNIP ORC Rally op 28 en 29 mei 2016.
Ingevolge de wetgeving (K.B. van 16 februari 2006 en MOB van 26 oktober 2006 en
wijzigingen) op de nood- en interventieplanning en gelet op de noodzakelijkheid om ter
gelegenheid van grote evenementen een Bijzonder Nood- en Interventieplan op te maken
werd door de gemeentelijke diensten van de gemeenten Oostrozebeke, Harelbeke, Meulebeke
en Wielsbeke een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor de Orc Autorally die
doorgaat op 28 en 29 mei 2016.
Gelet op de veiligheid en hulpverlening door de diverse hulpdiensten aan deelnemers en
toeschouwers, wordt de gemeenteraad verzocht dit BNIP te aanvaarden.

Aanvaard met eenparigheid van stemmen.

8. Kerkfabrieken St.Bavo - St.Brixius - St.Laurentius: advies Rekening 2015.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 27 juni
2008, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale kerkbesturen van de erkende erediensten, inzonderheid artikel
39 tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/06 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur dd. 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van de drie kerkfabrieken gecoördineerd ingediend
werd door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 17 maart 2016 maar dat de
documenten echter onvolledig waren;
Gelet op de mail verstuurd door de financieel beheerder van 25 maart met de vraag tot
vervollediging van de stukken die dienden te worden voorgelegd door de kerkfabrieken SintLaurentius, Sint-Bavo en Sint-Brixius;
Gelet op het mailverkeer van 6, 11 en 14 april 2016 met de kerkfabriek Sint-Laurentius met
de vervollediging van de gevraagde stukken;
Gelet op het mailverkeer van 29 maart, 4 en 11 april 2016 met de kerkfabriek Sint-Bavo met
de vervollediging van de gevraagde stukken;
Overwegend het telefonisch onderhoud tussen de financieel beheerder en de penningmeester
van de kerkfabriek Sint-Brixius;
Gelet op de bijkomende informatie die verschaft werd door de penningmeester op donderdag
7 april 2016 ter vervollediging van de opgevraagde stukken;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur van 15 april 2016 waarbij de rekeningen
werden besproken;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten waarbij de Gemeenteraad advies dient uit
te brengen binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van de
jaarrekening bij de gemeenteoverheid en dat de volledige dossiers werden ingediend en
besproken op 15 april 2016;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Laurentius van 18 februari 2016 waarbij de
jaarrekening 2015 als volgt wordt afgesloten:
Overschot/tekort exploitatie 2014 35.726,30 euro
Exploitatie-uitgaven
40.779,16 euro
Exploitatieontvangsten
10.816,00 euro
Exploitatietoelage
26.685,00 euro
Overschot exploitatie 2015
32.448,14 euro
Overschot/tekort investeringen 2014 0,00 euro
Investeringsuitgaven
0,00 euro
Investeringsontvangsten
0,00 euro
Overschot/Tekort investeringen 2015 0,00 euro
Gelet op de controle die door de financieel beheerder werd uitgevoerd en afgerond op 15 april
2016 en waaruit volgende zaken zijn gebleken over de dienstjaarrekening 2015 van de
kerkfabriek Sint-Laurentius :



Het onderdeel “E stichtingen” vertoont een tekort van €10,00. De kerkfabriek
dient voor de luiken stichtingen en privaat patrimonium ervoor te zorgen dat
dit minstens in evenwicht is aangezien de lasten hiervan niet kunnen gedragen
worden door de gemeentelijke toelage en dit conform de eerder gemaakte
afspraken hieromtrent;
 Voor de overheidsopdrachten en bijzonder voor de gunningen wordt nogmaals
gevraagd aan de kerkfabriek om de gunningsbesluiten duidelijk te notuleren in
de notulen van de kerkraad;
 De dienstjaarrekening voorziet in geen enkele waarderingsregels (zie ook
opmerking ivm dienstjaarrekening 2014). Een eerste aanzet werd meegegeven
in de coördinatievergadering tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur van 15 april 2016. Deze waarderingsregels dienen tegen de
volgende dienstjaarrekening bijgevoegd in het bundel van de
dienstjaarrekening en dienen toegepast.
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Bavo van 16 februari 2016 waarbij de
jaarrekening 2015 als volgt wordt afgesloten:
Overschot/tekort exploitatie 2014 38.990,00 euro
Exploitatie-uitgaven
56.783,04 euro
Exploitatieontvangsten
6.819,71 euro
Exploitatietoelage
34.925,00 euro
Overschot exploitatie 2015
23.951,67 euro
Overschot/tekort investeringen 2014 0,00 euro
Investeringsuitgaven
0,00 euro
Investeringsontvangsten
0,00 euro
Overschot/Tekort investeringen 2015 0,00 euro
Gelet op de controle die door de financieel beheerder werd uitgevoerd en afgerond op 15 april
2016 en waaruit volgende zaken zijn gebleken over de dienstjaarrekening 2015 van de
kerkfabriek Sint-Bavo :
 Voor de overheidsopdrachten en bijzonder voor de gunningen wordt nogmaals
gevraagd aan de kerkfabriek om de gunningsbesluiten duidelijk te notuleren in
de notulen van de kerkraad;
 De dienstjaarrekening voorziet in geen enkele waarderingsregels (zie ook
opmerking ivm dienstjaarrekening 2014). Een eerste aanzet werd meegegeven
in de coördinatievergadering tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur van 15 april 2016. Deze waarderingsregels dienen tegen de
volgende dienstjaarrekening bijgevoegd in het bundel van de
dienstjaarrekening en dienen toegepast;
 De patrimoniumfiches worden best voorzien van de pachtgegevens en dit
volgens het model dat gebruikt wordt door de kerkfabriek sint-Brixius in
Religiosoft;

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Brixius van 17 februari 2016 waarbij de
jaarrekening 2015 als volgt wordt afgesloten met aangepaste notule op 31 maart 2016:

Overschot/tekort exploitatie 2014 54.992,15 euro
Exploitatie-uitgaven
50.309,49 euro
Exploitatieontvangsten
21.430,62 euro
Exploitatietoelage
0,00 euro
Overschot exploitatie 2015
26.113,28 euro
Overschot/tekort investeringen 2014 0,00 euro
Investeringsuitgaven
0,00 euro
Investeringsontvangsten
0,00 euro
Overschot/Tekort investeringen 2015 0,00 euro
Gelet op de controle die door de financieel beheerder werd uitgevoerd en afgerond op 15 april
2016 en waaruit volgende zaken zijn gebleken over de dienstjaarrekening 2015 van de
kerkfabriek Sint-Brixius:
 Voor de overheidsopdrachten en bijzonder voor de gunningen wordt nogmaals
gevraagd aan de kerkfabriek om de gunningsbesluiten duidelijk te notuleren in
de notulen van de kerkraad;
 De dienstjaarrekening voorziet in geen enkele waarderingsregels (zie ook
opmerking ivm dienstjaarrekening 2014). Een eerste aanzet werd meegegeven
in de coördinatievergadering tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur van 15 april 2016. Deze waarderingsregels dienen tegen de
volgende dienstjaarrekening bijgevoegd in het bundel van de
dienstjaarrekening en dienen toegepast;
 Er moeten voldoende interne maatregelen genomen worden om te vermijden
dat er nog foutieve of dubbele betalingen uitgevoerd worden;
 Voor wat betreft het privaat patrimonium dient de kerkfabriek nog na te gaan
of er geen recht is op jachtpacht voor het perceel gelegen in Oost-Vleteren;
Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het Gemeentedecreet;
De gemeenteraad wordt verzocht gunstig advies te geven voor deze 3 rekeningen.

Er wordt gunstig advies gegeven voor de 3 rekeningen.

9. FIGGA: Kapitaalverhoging Eandis Assets.
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband FIGGA;
Gelet op de aangetekende brief van 23 maart 2016 van FIGGA;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Eandis van 9 maart 2016 die de toetreding
van de financieringscommunales FINEA, FINIWO, FIGGA, FINILEK, IKA, IBE en IBG als
vennoten van EANDIS ASSETS hebben aanvaard, onder de opschortende voorwaarden van
de aanpassing van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking, welke zou toelaten
dat financierings-intercommunales kunnen deelnemen aan ‘Opdrachthoudende
Verenigingen’;
Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van FIGGA;
Overwegende de motiveringsnota van FIGGA waaruit blijkt dat de raad van bestuur van
FIGGA principieel heeft beslist toe te treden als vennoot van Eandis Assets door in te tekenen
op de aangeboden kapitaalverhoging onder de opschortende voorwaarden dat de oprichting
van Eandis Assets daadwerkelijk plaatsvindt na het vervullen van de hieraan gekoppelde

opschortende voorwaarden, het decreet op de intergemeentelijke samenwerking effectief
wordt aangepast om de financieringsverenigingen toe te laten in het kapitaal van Eandis
Assets en de algemene vergadering van Eandis Assets FIGGA toelaat als nieuwe vennoot;
Overwegende dat de winstverdeling voor de financieringsverenigingen op dezelfde manier zal
worden bepaald als voor de privépartner;
Gelet op het feit dat de gemeenten op deze manier ‘een extra actief verwerven met
bijkomende inkomsten uit een gereguleerde activiteit’, zonder hun begrotingen of balansen te
vatten;
Gelet op de kennisname door het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2016
van het verzoek tot intekenen op de kapitaalverhoging;
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
10. Kennisname goedkeuringsbesluit politieraad van 21 maart 2016 inzake de
dienstjaarrekening 2015.
Gelet op het schrijven van 21 april 2016 van de lokale politie MIDOW waarbij het
goedkeuringsbesluit van de politieraad van 21 maart 2016 inzake de dienstjaarrekening 2015
werd overgemaakt;
De gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

Waarvan kennisname.

11. Voorstel tot wijzigen van een deel van het tracé van voetweg nr. 11 - Bedrijventerrein
Ridder de Ghellinckstraat.
Gelet op de gemeenteraadszitting van 25 februari 2016 waarbij de gemeenteraad beslist tot het
opstarten van de procedure tot het verleggen van voetweg 11 en het college van burgemeester
en schepenen de opdracht geeft tot het instellen van het openbaar onderzoek.
Gelet dat dit dossier aan een openbaar onderzoek onderworpen werd dat aanving op 21 maart
2016 en eindigde op 20 april 2016;
Gelet dat er tijdens dit openbaar onderzoek 1 bezwaar ingediend werd;
Gelet dat de bezwaar indiener in de veronderstelling is dat voor het verleggen van deze
buurtweg er een nieuwe weg dient aangelegd te worden door agrarisch gebied. Het betreft hier
echter het louter administratief verleggen van een buurtweg op een bestaande wegenis, nl. de
Gaverstraat.
De gemeenteraad wordt gevraagd het dossier over te maken aan de deputatie van WestVlaanderen.

De gemeenteraad maakt het dossier over aan de deputatie van West-Vlaanderen.

GEHEIME ZITTING
12. Goedkeuren verslag vorige zitting - geheime zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
vorige gemeenteraadszitting.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

13. Verkaveling Lambrecht in de Wakkensteenweg : goedkeuring ontwerpakte.
Gelet op de verkavelingsvergunnig verleend door het college van burgemeester en schepenen
van 18 juli 2008 aan mevrouw G. Lambrecht-Wellens Maria voor het verkavelen van gronden
gelegen te Wielsbeke/St.Baafs-Vijve, Wakkensteenweg, kadastraal bekend 3e afdeling, Sectie
B nrs. 423s + deel van de percelen 422G2 en 423R;
Gelet op het opmetingsplan van 2 december 2015 opgemaakt door beëdigd landmeter Patrick
Delesie Waregem ;
Gelet dat de aangelegde wegenis langs de Wakkensteenweg + een deel wegenis/zijweg nabij
de verkaveling dient overgedragen te worden aan het gemeentebestuur, kadastraal bekend 3e
afdeling, Sectie B nr 423v en nr. 424a ;
Gelet dat het gemeentebestuur de wegenis en de zijstraat zal overnemen in de staat waarin ze
zich bevinden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2016
betreffende het dossier mevrouw G. Lambrecht-Wellens Maria, waarbij notaris Torelle te
Harelbeke aangesteld werd tot het opstellen van een ontwerpakte voor kosteloze overdracht
van een deel wegenis gelegen naast de verkaveling van voornoemde in de toestand waarin
deze zich bevindt;
Gelet op de ontvangst van 4 mei 2016 van ontwerp van akte opgemaakt door notaris Torelle;
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

14. Boonaertsbeek: goedkeuren van akte Ariane en Guy Lambrecht.
Gelet op het dossier “Prioritaire riolering Boonaertsbeek” met nr. 06.07A opgemaakt door de
ontwerper, Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare;
Gelet dat het aangepast voorontwerp werd goedgekeurd in het college van burgemeester en
schepenen van 19 augustus 2014;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2014
waarbij de toelatingen tot inbezitneming met het oog op het starten van de werken prioritaire
riolering Boonaerdsbeek – fase 1, werden goedgekeurd en ter ondertekening voor te leggen
aan de betrokken eigenaars;
Gelet op het precad grondverwervingsplan opgemaakt door Studiebureau Demey op 19
november 2014;
Gelet dat het ontwerp werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van
17 maart 2015;
Gelet op de beslissing van het college van 17 maart 2015 waarbij opdracht werd gegeven aan
Vastgoedtransacties tot het opmaken van de schattingsverslagen en opmaken van ontwerpen
van akten in het bijzonder van: Lambrecht Ariane, Route Touristique 941, Midoun-Jerba en
Lambrecht Guy, Ooigemstraat 4 Wielsbeke met grond te Gemeente Wielsbeke – 1ste afdeling,
sectie C, 58ca grond in ondergrondse inneming gelegen ter hoogte van de Ooigemstraat, te
nemen uit een perceel gekadastreerd sectie C nr. 326c, met een totale oppervlakte volgens
kadaster van 63a 31ca;
Gelet dat de toelating tot inbezitneming van navolgend goed - Gemeente Wielsbeke – 1ste
afdeling, sectie C, 58ca grond in ondergrondse inneming gelegen ter hoogte van de
Ooigemstraat – getekend werd op 13 oktober 2015 door Lambrecht Ariane en op 29
november 2015 door Lambrecht Guy;
Gelet dat de akte ondertekend werd op 4 mei 2016 door Guy en Ariane Lambrecht;
De gemeenteraad wordt gevraagd de akte goed te keuren.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

