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OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 
Goedgekeurd met 18 ja-stemmen en 1 neen-stem. 
 
 
 
 
 
 
2. Vaststellen politieverordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten, 

alcoholverbruik langs de openbare weg ter gelegenheid van de 2° editie van de ORC 
CANAL RALLY op 31 mei en 1 juni 2008. 

Op 3 februari 2008 heeft de VZW Rally Events, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, 
Tieltstraat 121 en met administratieve zetel te 8530 Harelbeke, Steenbrugstraat 74 een 
aanvraag ingediend tot het organiseren van een 2° editie van de autorally “ORC CANAL 
RALLY”. 
Deze 2° editie van de “ORC CANAL RALLY” gaat door tijdens het weekend van 31 mei – 1 
juni 2008 ; 
De verkenningsritten en keuringen vinden plaats op zaterdag 31 mei 2008. 
De klassementsproeven vinden plaats op zondag 1 juni 2008. 
Ter gelegenheid van deze 2° editie van de “ORC CANAL RALLY” kan een grote 
volkstoeloop verwacht wachten en bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid van het 
voetgangersverkeer 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 politieverordening beoogt 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. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



3. Financiële tussenkomst op het systeem 'grof huisvuil op afroep' van IMOG 
Grof vuil op afroep 
Elke eerste dinsdag van de maand gaat Imog “op afspraak” aan huis het grof vuil ophalen. De 
klant betaalt hiervoor een basisvergoeding van € 8,68. Hiervoor kunnen 2 stukken 
aangeboden 
worden. Voor elk bijkomend stuk dient € 3,72 extra betaald te worden. Men dient vooraf in te 
schrijven bij de gemeente of bij Imog. De aanvraag moet binnen zijn ten laatste de donderdag 
vóór de ophaling. De vergoeding wordt cash betaald aan de chauffeur van Imog die het 
grofvuil komt ophalen. 
Deze service is ontwikkeld voor de afhaling van ‘grof vuil’. Onder ‘grof vuil’ wordt verstaan: 

- matras 
- grote stukken speelgoed 
- fietsen (geen bromfietsen) 
- grote bloembakken (in kunststof of hout en zonder de aarde) 
- kinderwagen 
- meubilair: zoals kasten, tafels, stoelen 
- tapijten 
- metalen kookpotten (geleegd) 
- tuinparasols, wasrekken 
- vogelkooien (geleegd) 
- rieten of rotan voorwerpen 
- kleine stukken bouwplastiek 
- kunststofrolluiken 
- vensterramen zonder glas 

Wat is in ieder geval GEEN grof huisvuil: 
- snoeihout – tuinafval 
- fracties die apart worden ingezameld zoals glas, papier en karton/PMD 
- stookolie- en gastanks 
- TL-lampen en ander KGA 
- bouw- en sloopafval (vensterglas, afbraakmaterialen, steenpuin, wc’s,…) 
- handels- en nijverheidsafval 
- zware massieve stukken 
- met eender welke inhoud gevulde vaten of zakken 
- gasflessen, granaten of andere ontplofbare of ontvlambare stoffen, gevaarlijke 

scheikundige stoffen 
- toxisch en radioactief afval 
- autobanden 
- landbouwfolies 
- serviezen 
- eetwaren 
 

Grof vuil op afroep op maat van Wielsbeke 
De service voor Wielsbeke is identiek deze hoger beschreven, maar houdt volgende 
specificiteit in: de inwoner van Wielsbeke betaalt voor maximaal 2 stuks 5€ en per bijkomend 
stuk 2€. Gemeente Wielsbeke komt dus tussen in de kostprijs van de service ten bedrage van 
€ (8.68-5) +((3.72-2)*aantal bijkomende stuks). Dit bedrag zal maandelijks door Imog 
worden doorgerekend. 
 
De WDV-fractie merkt op dat extra korting geven wat afwijken is van het principe dat 
de vervuiler betaalt en vraagt, wat is de impact op het budget? 
Antwoord: De groot huisvuilophaling kost meer en toch wensen wij deze 
dienst/service te verlenen aan de bevolking; het grof huisvuil kostte vorig jaar: 
± € 23 000,00. 
De WDV-fractie merkt op dat dit geld kost aan de gemeenteschap en niets oplevert 
voor het milieu. 
 



Antwoord: De doelstelling is: 
- om zwerfvuil te beperken (komt ten goede van het milieu) 
- om oudere mensen te helpen die geen stukken meer naar het containerpark 
kunnen brengen, cfr. strategisch meerjarenplan. 
Er wordt gevraagd of een tafel met 6 stoelen één stuk is? 
Het antwoord wordt nog bezorgd. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kennisname: Specifiek toezicht - Goedkeuring politiebegroting 2008 politiezone 

MIDOW. 
De brief met kenmerk DPV/ADM/SV 2008/B/54/4 van de Gouverneur van de Provincie 
West-Vlaanderen, Federale Administratie, Politionele veiligheid, Provinciehuis Ridderstraat, 
Brugge, betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2008 politiezone 
MIDOW wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Waarvan kennisname. 
 
 
 
 
 
 
 
5. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Goedkeuren agendapunten van 

de Jaarvergadering van 10 juni 2008. 
De opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te verlenen en de vertegenwoordiger 
opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Aanduiden vertegenwoordiger 

voor de Jaarvergadering van 10 juni 2008. 
De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde gewone algemene 
vergadering wordt voorgesteld: 
- vertegenwoordiger : Benoit Gaby. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 
 
 
 
 


