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Jacques Debode, Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde Debommarez-

Vermeulen, Isabelle Decrans-Mervillie, , Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Carlos Verbrugghe 

(voorzitter raad), Geert Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Kathleen 

Devliegere-Dewever, Cecile Vanhoutte, gemeenteraadsleden 

en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

De WDV-fractie merkt op dat voor de gemeenteraad van 29 april 2009 mevrouw 
Hilde Debommarez verontschuldigd was. Er werd geschreven dat ze afwezig was. 
De notulen van de gemeenteraad van 29 april 2009 zijn aangepast. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kennisname opvolgingsrapport Intern Controlesysteem - januari 2009, uit te werken 

projecten 2009, samenstelling werkgroepen. 

In toepassing van artikel 101 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 moet de 

gemeentesecretaris jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteren over de organisatie en de 

werking van het interne controlesysteem. 

Teneinde aan deze decretale verplichting te voldoen wordt thans het opvolgingsrapport intern 

controlesysteem 2009 ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De WDV-fractie merkt op dat de werkgroepen te uitgebreid zijn; er leden overlappend 
zijn binnen de diensten en dat er veel vergaderingen zijn en vraagt of dit niet samen 
kan in het diensthoofdenoverleg. 
Antwoord: De werkgroepen zijn samengesteld uit personen van de verschillende 
diensten die dagdagelijks met één van de processen te maken hebben. Indien er 
meerdere personen uit eenzelfde dienst aanwezig zijn, heeft dit te maken met het feit 
dat zowel het diensthoofd als een ander lid van de dienst op de hoogte dient te zijn. 
De doelstelling is te vertrekken van een standaardproces en dit dan eigen te maken 
aan de situatie van Wielsbeke. 
Er zullen geen vergaderingen zijn om te vergaderen. 
De WDV-fractie onthoudt zich, doch het gaat hier om een kennisname, geen 
stemming. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Goedkeuren nood- en interventieplan. 

In navolging van het KB van 16 februari 2006 (B.S. van 15 maart 2006) werd het 

Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan voor de gemeente Wielsbeke herwerkt 

volgens de typestructuur van de Provincie en geactualiseerd in navolging van Afdeling II – 

Art. 29; §2 - 1° van het voornoemde KB. 

Dit KB is genomen in uitvoering van HOOFDSTUK I. - artikel 2ter van de wet van 31 

december 1963 betreffende de civiele bescherming. Krachtens dit artikel moet de 

burgemeester van elke gemeente een algemeen rampenplan voor hulpverlening opstellen dat 

de te treffen maatregelen en de organisatie van de hulpverlening bevat in geval van 

rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen.  

Dit rampenplan moet na aanvaarding door de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd 

worden aan de provinciegouverneur.  

(Ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende nood- en interventieplannen van 26 oktober 

2006 - Toepassingsgebied) 

Het nieuwe KB van 15 mei 2007 (B.S. van 31 juli 2007) betreffende de civiele veiligheid 

herneemt onder TITEL II – HOOFDSTUK I – Artikel 9, §4 dat de burgemeester in elke 

gemeente een algemeen nood- en interventieplan opstelt dat de algemene richtlijnen en de 

noodzakelijke informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzorgen, hierin zijn 

inbegrepen de te treffen maatregelen en de organisatie van de hulpverlening. 

De in het eerste lid bedoelde nood- en interventieplannen worden, na aanneming door de 

gemeenteraad, ter goedkeuring voorgelegd aan de gouverneur. 

Wij verzoeken de Raad het voorgelegde “Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan 

van de gemeente Wielsbeke, delen I tot en met III, te willen aanvaarden. 

De bijlage wordt gemaild. 

De WDV-fractie vraagt of het Dirk De Samber is die verantwoordelijk is voor het 
nood- en interventieplan? 
Antwoord: Ja, doch Dirk De Samber heeft nog meerdere taken dan enkel het nood- 
en interventieplan. 
De WDV-fractie vraagt waarom er dan nog externe ondersteuning nodig is? 
Antwoord : Mevrouw Barbara Bourdeau is de nood- en interventieambtenaar voor de 
RIHO-zone en de MIDOW-zone en dit kadert in de intergemeentelijke samenwerking. 
Zij is een goede ondersteuning, zij is perfect op de hoogte van de wetgeving, zij heeft 
ook de oefening geleid in de Quickstep eind 2008 en dit jaar is er terug een oefening. 
Zij heeft ook het canvas opgemaakt. 
De provinciegouverneur volgt ook alles goed op. 
De WDV-fractie vermeldt de € 5 000,00 die voorzien wordt voor Mevr. Bourdeau. 
Antwoord: Ja; die € 5 000,00 is voorzien om reden dat het hier gaat om een  
A-niveau. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

4. Personeel: ontslag uit de gemeenschappelijke sociale dienst van de RSZPPO en 

toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in 

Vlaanderen. 

Het gemeentebestuur van Wielsbeke is reeds jaren aangesloten bij de GSD 

(Gemeenschappelijke Sociale Dienst) via de RSZPPO. 

Er werd een vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen” 

(afgekort GSD-V) opgericht. 

Het gemeentebestuur krijgt de kans om toe te treden tot deze VZW ‘GSD-V’ vanaf 01/01/2010 

en uit te treden bij de ‘GSD – RSZPPO’ op 31/12/2009. 

De bijlage wordt gemaild. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



 

5. Rechtspositieregeling (RPR): wijzigingen. 

Naar aanleiding van volgende opgesomde gegevens dient de rechtspositieregeling aangepast 

te worden: 

• sectoraal akkoord 2008-2013 

• brief met opmerkingen van Agentschap Binnenlands Bestuur, Brugge 

• redactionele fouten 

• gewijzigde wetgevingen: ouderschapsverlof, bevallingsverlof,… 

• … 

De bijlage wordt gemaild. 

De WDV-fractie vraagt voor meer verduidelijking van wat er gewijzigd is in het RPR. 
Antwoord: De wijzigingen zijn aangeduid in gele kleur (cfr. mail). 
De WDV-fractie vraagt meer uitleg ivm de wijziging van de zaterdagvergoeding. 
Voor de vaststelling van de RPR waren er 3 systemen: 0%, 25% en 50%. 
Met de vaststelling van de RPR in de gemeenteraad van 16 december 2008, is er 
gekozen voor de zaterdagprestaties binnen het uurrooster 0% toeslag, occasionele 
prestaties kregen een toeslag van 25%. Er is gezocht naar een compromis binnen 
het evenwicht van de budgetten. 
Nu is het voor iedereen gelijk. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vaststellen prijzen Cultuurseizoen 2009-2010 Ontmoetingscentrum Leieland. 

Gelet op de wens van de Gemeente Wielsbeke in verband met het opstarten van een uitbouw 

van de programmatie van het Ontmoetingscentrum Leieland; 

Gelet dat deze politiek inhoudt dat er gekeken wordt voor toegankelijke prijzen voor de 

voorstellingen om zo het grotere publiek te lokken; 

Gelet dat er een mogelijkheid moet bestaan voor jongeren en ouderen om voordeliger de 

voorstellingen in het Ontmoetingscentrum Leieland bij te wonen om zo de drempel voor een 

bezoek te verlagen; 

Gelet op het feit dat er voor dit jaar een cultuurabonnementssysteem wordt toegepast; 

De WDV-fractie merkt op dat jongeren en ouderen binnen Wielsbeke een verlaagd 
tarief krijgen. Waarom niet voor alle Wielsbekenaren? 
Antwoord: Het is de bedoeling om iedere voorstelling volzet te krijgen, ongeacht van 
waar het publiek komt. 
De Vlaams Belang-fractie merkt op dat het drempelverlagend zou zijn indien er 
goedkoperer tarieven zouden zijn voor de Wielsbekenaren. 
Antwoord: De oplossing is een abonnement te nemen. 
De WDV-fractie vraagt of iemand met een abonnement extra kaarten kan bestellen? 
Antwoord: Ja, dat kan, maar dan aan het gewone tarief, dat zeer betaalbaar is. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 onthoudingen. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



7. Gaselwest: Goedkeuring agenda jaarvergadering van 26 juni 2009 en bekrachtiging 

overeenkomst met Telenet houdende een regeling voor de werkwijze en de afspraken 

met betrekking tot werken aan ICS-netten in synergie, naar aanleiding van werken aan 

laagspanningsnetten. 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 4 mei 2009 wordt 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van 

GASELWEST op 26 juni 2009 om 11u00 in Ieper, Lakenhallen, Grote Markt 34; 

De agenda wordt in bijlage gevoegd. 

 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Gaselwest op 20 maart 2009 zijn goedkeuring 

heeft gehecht aan een overeenkomst met Telenet die een regeling inhoudt voor de werkwijze 

en de afspraken met betrekking tot werken aan de ICS-netten (ICS = informatie- en 

communicatiesignalen) in synergie naar aanleiding van werken aan laagspanningsnetten (in 

het werkingsgebied van de vroegere Vlaamse gemengde ICS-intercommunales); 

Gelet op het feit dat de overeenkomst op 20 maart 2009 door beide partijen ondertekend 

werd; 

Gelet op het feit dat deze overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 

2013 en in de plaats komt van de vroegere overeenkomst die in de loop van 2006 in de 

gemeenteraden werd goedgekeurd waarbij Telenet aan alle betrokken gemeenten voor de 

periode 2005-2009 een jaarlijkse investeringsbijdrage toekende voor het ondergronds brengen 

van bovengrondse ICS-netten; 

Gelet op het feit de nieuwe overeenkomst geënt is op het lange termijn 

investeringsprogramma (2009-2013) van Gaselwest overeenkomstig de geldende reglementen 

op het vlak van het distributienetbeheer, o.a. wat betreft het ondergronds brengen van 

bovengrondse elektriciteitsnetten; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. FIGGA - Algemene vergadering van 26 juni 2009 - Goedkeuren agenda en aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

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. 

De vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde algemene vergadering zijn: 

- mevr. Magda Deprez werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de gemeente 

Wielsbeke (gemeenteraadsbeslissing van 28/02/2007) 

Let wel: Mevr. Magda Deprez is lid van de Raad van Bestuur van Figga; bestuurders 

van Figga kunnen geen vertegenwoordiger (volmachtdrager) zijn voor de algemene 

vergadering 

- dhr. Gaby Benoit werd aangeduid als plaatsvervanger voor de gemeente Wielsbeke 

(gemeenteraadsbeslissing van 28/02/2007) 

 

Gelet dat de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor hogergenoemde 

algemene vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger: dhr. Gaby Benoit 

- plaatsvervanger: dhr. Rik Buyse 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 



9. Ooigemstraat - Vaststellen voorwaarden en bepalen van de gunningswijze. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 

42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 

latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit 

van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Gelet op de toewijzing van de ontwerpopdracht (college van burgemeester en schepenen van 

15/06/2007) voor de opdracht met als voorwerp “Riolerings-en wegeniswerken in de 

Ooigemstraat” aan Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2007 

betreffende de goedkeuring van het voorontwerp voor de opdracht met als voorwerp 

“Riolerings-en wegeniswerken in de Ooigemstraat” ; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Riolerings-en 

wegeniswerken in de Ooigemstraat” een bestek met nr. 06.78 werd opgemaakt door de 

ontwerper, Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Riolerings-en 

wegeniswerken in de Ooigemstraat” wordt geraamd op € 3.113.404,96 excl. btw of € 

3.767.220,00 incl. 21 % btw; 

Gelet dat het ontwerp wordt beheerd wordt door de volgende stukken:  

-de ontwerpplans nrs. 06.78- 1 t.e.m. 8  

-het omleidingsplan nr. 06.78.bis – 1  

-het bijzonder bestek omvattend de administratieve en technische voorschriften, de  

beschrijvende opmeting der werken en de samenvattende opmetingsstaat met afzonderlijke  

raming  

Gelet dat het ontwerp bestaat uit riolerings- en wegeniswerken; 

Gelet dat de rioleringswerken volgende ingrepen inhouden: 

− Het project omvat de aanleg van een vuilwaterleiding langs de Ooigemstraat en 

Rijksweg (N382), tussen de Vaartstraat en de geplande collector “Wakken - Sint-

Baafs-Vijve – Wielsbeke” (20.286), en de aanleg van een vuilwaterleiding in de 

Stationsstraat, tussen de N382 en Lobeekstraat.  

Deze vuilwaterleiding neemt de lozingen langs de Ooigemstraat en Stationsstraat op, 

om deze dan via de collector aan te sluiten op de RWZI van Olsene.  

− Er wordt gekozen om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen.  

Het bestaande stelsel wordt behouden als RWA-stelsel en een nieuw DWA-stelsel 

wordt langs de Ooigemstraat aangelegd.  

− Langs de Ooigemstraat is voornamelijk milieubelastende industrie gelegen. Deze 

bedrijven dienen in een gescheiden stelsel op privaat terrein te voorzien. Het 

huishoudelijk afvalwater wordt aangesloten op de nieuwe DWA-leiding in de 

Ooigemstraat. De bestaande DWA- en gemengde huisaansluitingen van de woningen 

worden op de nieuwe DWA-leiding overgekoppeld. Bij woningen die nog niet over 

een gescheiden stelsel beschikken wordt een RWA-wachtaansluiting voorzien.  

− Het DWA-stelsel vertrekt in het bekken van de Splenterbeek met een DWA-leiding 

tussen de Vaartstraat en Splenterbeekstraat. Deze DWA-leiding wordt aangesloten op 

het bestaande pompstation aan de Splenterbeekstraat. T.h.v. de Vaartstraat wordt een 



wachtaansluiting voorzien voor de toekomstige aansluiting van de noordelijk gelegen 

industriezone langs het kanaal “Roeselare – Leie”.  

− Vanuit het pompstation aan de Splenterbeekstraat wordt het afvalwater opgepompt tot 

iets voorbij de Bontekoewegel om daar te lozen op een gravitaire DWA-leiding. Er 

wordt gekozen om de 2 bestaande pompen in het pompstation te behouden, waarbij de 

reservepomp nu ook ingezet zal worden als actieve pomp en om de persleiding te 

ontdubbelen door aanleg van een tweede parallelle persleiding HDPE de 110mm.  

− T.h.v. de Splenterbeek wordt een noodoverlaat N1 voorzien zodat bij defect van het 

pompstation hier kan overgestort worden.  

Afwaarts de persleiding worden de eerste twee inspectieputten met epoxyhars bekleed 

om biogene zwavelzuuraantasting tegen te gaan.  

De DWA-leiding volgt vervolgens de Ooigemstraat en wordt zodanig 

gedimensioneerd dat later eveneens de woonkorrels van de Vierlindenstraat en de 

Stampkotstraat opgenomen kunnen worden. T.h.v. de Knokbeek wordt een overstort 

voorzien (O2) zodat het doorvoerdebiet geknepen kan worden en de diameter van de 

DWA-leiding beperkt blijft.  

− Voorbij de Knokbeek loopt de DWA-leiding door de industriezone voor 

milieubelastende industrieën tot aan de Boonaardsbeek. T.h.v. de Boonaardsbeek zal 

de prioritaire riolering “Boonaardsbeek” W206108 aangesloten worden. Hier wordt 

eveneens een overstort voorzien (O1) zodat het doorvoerdebiet opnieuw geknepen kan 

worden. De Ooigemstraat wordt verder gevolgd door de industriezone tot aan de 

N382.  

− De dwarsing van de N382 (belangrijke verbindingsweg) gebeurt via een 

onderdoorpersing, zodat de onderbreking van de N382 tot het minimum beperkt 

wordt. Ten noorden van de N382 wordt in de Stationstraat, tussen de N382 en de 

Lobeekstraat, een kleine DWA-leiding in zijstreng aangelegd en aangesloten op de 

hoofdleiding. De hoofdleiding volgt verder de zijstrook van de N382, gaat met een 

onderdoorpersing onder de voetgangerstunnel van het bedrijf Unilin, en sluit ten slotte 

aan op de geplande inspectieput (K29) van de collector “Wakken – Sint-Baafs-Vijve –  

Wielsbeke” (20.286).  

− In de Ooigemstraat is gezien de beperkte percelering gekozen om de bedrijven te laten  

aansluiten op een inspectieput dan wel op een secundaire dienstriool. Dit concept is 

ook gekozen om de hinder op deze drukke transportweg tijdens de werken tot een 

minimum te herleiden.  

Gelet dat de wegeniswerken volgende ingrepen inhouden: 

− Onderhavig project voorziet in de volledige opbraak en heraanleg van alle 

verhardingen en lijnvormige elementen.  

− De wegeniswerken worden als volgt opgesplitst:  

o Ooigemstraat (Vaartstraat – rotonde): Module 14  

o Rotonde N382: ten laste van A.W.V.  

o Stationsstraat (rotonde – Lobeekstraat): ten laste van de gemeente Wielsbeke  

 

− Ooigemstraat: 

In de Ooigemstraat wordt de rijweg heraangelegd in bitumineuze verharding op 

een breedte van 6.50 m.  

 De rijweg wordt geflankeerd door een ter plaatse vervaardigde trottoirband-

watergreppel van cementbeton.  

 Langs beide zijden van de rijweg wordt een fietspad van rode asfaltbeton 

aangelegd, afgescheiden van de weg door een enkele of dubbele haagaanplanting.  

 Ter hoogte van de kruispunten wordt het fietspad met rode thermoplastische 

markering op het asfalt gemarkeerd.  

 Ter hoogte van de opritten wordt de haag langs het fietspad plaatselijk 

onderbroken, en wordt een verharding van sneldrogend cementbeton (dikte 20 

cm) aangelegd ter hoogte van de bedrijven (waar ook het fietspad plaatselijk in 

rode cementbeton wordt uitgevoerd), en betonstraatstenen ter hoogte van de 

andere opritten.  



 Plaatselijk worden afslagstroken voorzien in het midden. Deze worden bijkomend 

afgebakend door middengeleiders met groenvoorzieningen en witte 

thermoplastische markeringen.  

 De groenvoorziening op de middengeleiders bestaat uit middelgrote en 

pyramidaal-vormige hoogstambomen (Fraxinus excelsior ‘Altena’) en een lage 

heesteronderbeplanting (Hedera helix ‘Arborescens’).  

 De hagen worden voorzien met haagbeuk (Carpinus betulus), geschoord met een 

haagafsluiting van ongeveer 1,- m hoogte. Deze soort haag is bijzonder geschikt 

voor het opvangen van fijn stof, wat de luchtkwaliteit ten goed zal komen. Ter 

hoogte van de afslagstroken waar voldoende breedte ter beschikking is, worden 

langs de weg op regelmatige afstand hoge maar smalkruinige bomen voorzien. 

Mede met de as-verschuivingen en de bomen op de middengeleiders zullen de 

bomen moeten zorgen voor een verkeersafremmend effect.  

 Tussen de Vaartstraat en Ooigemstraat nr. 33 wordt een voetpad van grijze 

vierkante betonstraatstenen, type A1, 220x200x80mm voorzien.  

− Rotonde  

De nieuwe rotonde wordt voorzien op een diameter van 27m.  

De rijweg op de rotonde wordt aangelegd in gewapend cementbeton, dikte 22cm,  

over een breedte van 5.50m. Langs de binnenzijde worden geprefabriceerde  

rotondeblokken met oppervlaktestructuur (1300 x 250mm) voorzien, ter  

afbakening van de overrijdbare strook van 6.57m in het midden van de rotonde.  

Het centrum van de rotonde wordt als groenzone aangelegd en ingezaaid,  

afgebakend door geprefabriceerde rotonde-elementen met reflectoren,  

800x660x200mm en 1 grijze betonstraatsteen type A1, 220x130x130mm.  

Langs de buitenzijde wordt een vrijliggend fietspad van asfaltbeton voorzien, van  

de rijweg gescheiden door brede groenstroken welke worden ingezaaid of beplant  

met een haagaanplanting vlak naast de rijweg.  

− Stationsstraat  

De rijweg wordt heraangelegd in bitumineuze verharding, geflankeerd door een 

ter plaatse vervaardigde trottoirband-watergreppel van cementbeton.  

Aan beide zijden van de weg wordt een verhoogd fietspad aangelegd in rode 

betonstraatstenen type A1, 220x110x80mm, en wordt ter hoogte van kruispunten 

vervangen door rode thermoplastische markering.  

Aan de zijde van de woningen wordt ook een voetpad in grijze vierkante 

betonstraatstenen type A1, 220x220x80mm voorzien.  

De groenvoorzieningen op de enige middengeleider t.h.v. de rotonde bestaat uit 

dezelfde beplanting als in de Ooigemstraat: één hoogstamboom en een 

heesteronderbeplanting.  

Gelet dat de totale uitvoeringstermijn van de aanneming wordt vastgesteld op 250 

(tweehonderdvijftig) werkdagen.  

Gelet dat de werken worden gesplitst in 7 uitvoeringsfases :  

− Fase 1 : Noordelijke helft rotonde N382 + Stationsstraat  

− Fase 2 : Zuidelijke helft rotonde N382 + vak rotonde N382 – ingang Quick-Step  

− Fase 3 : Vak ingang Quick-Step – RTW  

− Fase 4 : Vak RTW – Molenstraat  

− Fase 5 : Vak Molenstraat – Vierlindenstraat  

− Fase 6 : Vak Vierlindenstraat – Splenterbeekstraat  

− Fase 7 : Vak Splenterbeekstraat – Sas   

Gelet dat overeenkomstig het Ministerieel Besluit dd. 10/03/2009, betreffende het toekennen 

van een gewestbijdrage in de investeringsuitgaven van de gemeenten voor de aanleg en 

verbetering van openbare riolen andere dan prioritaire rioleringen, voor onderhavig ontwerp, 

werd op de begroting van het Minafonds voor het begrotingsjaar 2009, artikel LC6322BC, 

een maximum bedrag van subsidie vastgelegd van 980.808,75 EUR.  

Gelet dat de toelage van de module 14 voor de herinrichting van de ontsluitingsweg op de 

gewestweg N382 1.138.221,03 EUR bedraagt; 



Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 

aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voorzien is in het budget van 2009, 

op artikel 421/731-60 van de buitengewone dienst; 

Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende 

budgetwijziging; 

Voorstel dat de gemeenteraad de voorwaarden goedkeurt en als wijze van gunning de 

openbare aanbesteding kiest. 

De Vlaams Belang-fractie vraagt of de voorsorteerstrook ter hoogte van Foronex lang 
genoeg is. 
Antwoord: Er kunnen twee vrachtwagens staan. 
Onteigeningen zijn voorgesteld in een voorgaande gemeenteraad; het openbaar 
onderzoek is afgesloten; in de volgende gemeenteraad is er de definitieve 
vaststelling van het grondverwervingsplan. 
De rijweg is geconcipieerd voor zwaar vervoer; de fietspaden worden ter hoogte van 
opritten in rode beton afgewerkt in plaats van rode asfalt. 
De WDV-fractie heeft bemerkingen omtrent het opschuiven van de fietsoversteek 
Stationstraat; het is gevaarlijk als de auto’s de fietsers niet zien oversteken. 
Antwoord: het ontwerp is goedgekeurd door de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie en de auditor van de Provinciale Audit Commissie; de afslag 
dient voorrang te geven, beide gebruikers dienen de wegcode te volgen en op te 
letten. 
De WDV-fractie vraagt of er veel onteigeningen zijn? 
Antwoord: Ja, de meesten noordelijk van de Ooigemstraat. 
De WDV-fractie vraagt wanneer de uitvoering voorzien is? 
Antwoord: Hopelijk wordt er gestart in het najaar; eerst nog de bouwvergunning. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 onthoudingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vaststellen toetreding van de Gemeente Wielsbeke tot de Bosgroep IJzer en Leie v.z.w. 

Gelet op het schrijven van de Bosgroep IJzer en Leie dd. 29/04/2009 met als onderwerp de 

toetreding van de Gemeente Wielsbeke tot de Bosgroep IJzer en Leie v.z.w.; 

Gelet op volgende bijlagen aan dit schrijven gekoppeld: 

- Bijlage 1- infotekst: doel en realisaties van de bosgroep en nut voor de gemeente; 

- Bijlage 2: Statuten ‘Bosgroep IJzer en Leie v.z.w.’; 

- Bijlage 3: Toelichting m.b.t. het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet dat de Bosgroep IJzer en Leie na een pilootfase van anderhalf jaar bij de provincie 

West-Vlaanderen een zelfstandige vereniging (v.z.w.) wordt; 

Gelet dat de Gemeente Wielsbeke tijdens deze pilootfase reeds samenwerkte met deze 

Bosgroep; 

Overwegende dat deze toetreding gratis is en geen enkele andere verplichting inhoudt; 

Gelet dat via het schrijven de stichtende leden worden uitgenodigd op 9 juni 2009 om 20u op 

de oprichtingsvergadering in kasteel De Warande in Heuvelland; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 08/05/2009 op de 

beslissing tot toetreding voor te leggen aan de gemeenteraad dd. 28/05/0009; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 



11. Vaststellen aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger  Bosgroep Ijzer en 

Leie. 

Gelet op de toetreding van de gemeente Wielsbeke tot de Bosgroep Ijzer en Leie; 

Gelet dat het wenselijk is over te gaan tot aanduiding van een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Wielsbeke voor de vergaderingen van 

deze vereniging; 

De voordracht van de kandidaten: 
CD&V/N-VA-fractie : 
Vertegenwoordiger: dhr. Carlos Verbrugghe 
Plaatsvervanger: Mevr. Magda Deprez 
WDV-fractie: 
Vertegenwoordiger: Isabelle Decrans 
Plaatsvervanger: Cecile Vanhoutte 
 
Er is geheime stemming. 
De stemming heeft volgende uitslag: 
Voor vertegenwoordiger:  Carlos Verbrugghe: 10 stemmen 
      Isabel Decrans: 9 stemmen 
Voor plaatsvervanger:  Magda Deprez: 10 stemmen 
      Cecile Vanhoutte: 9 stemmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vaststellen subsidiereglement Groendaken. 

Het reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak of andere gebouwen op 

het grondgebied van Wielsbeke, voor zover dit niet verplicht wordt voor bestaande wettelijke 

of reglementaire bepalingen. 

 

Onder groendak wordt verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of 

kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag 

en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet 

noodzakelijk. 

 

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van 

maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten 

(inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs 

beschouwd als het subsidiebedrag. 

 

Via de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 kan de gemeente hiervoor een subsidie 

krijgen van maximaal 31 euro/m². 

De bijlage wordt gemaild. 

 

De WDV-fractie vraagt welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen? 
Antwoord: Alle gebouwen, niet alleen nieuwbouw. 
De WDV-fractie vraagt of er nog bijkomende subsidies zijn als men bestaande 
aanpassingen dient uit te voeren? 
Antwoord: Neen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 



13. Vaststellen subsidiereglement Kleine Landschapselementen. 

Het doel van dit reglement is het stimuleren van de aanleg en/of het onderhoud van kleine 

landschapselementen (KLE’s) teneinde de landschappelijke en ecologische waarde van onze 

open ruimten en de leefruimte voor de toekomst veilig te stellen en verder uit te breiden. 

 

Onder de kleine landschapselementen die in dit reglement voor betoelaging in aanmerking 

komen worden begrepen: 

1. KNOTBOMEN 

2. HOOGSTAMBOMEN 

3. HOOGSTAMBOOMGAARDEN 

4. POELEN 

 

De betoelaagbare elementen liggen in het landelijk gebied van de gemeente Wielsbeke. 

Onder landelijk gebied wordt begrepen de volgende zones op het gewestplan RoeselareTielt: 

agrarisch gebied, park, reservaat-  en natuurgebied. 

 
Ook in woongebied met landelijk karakter kunnen aanplantingen betoelaagd worden, voor 

zover zij een duidelijk landschappelijke betekenis hebben als randbeplanting of groenscherm. 

 

Om voor betoelaging bij aanplant in aanmerking te komen, moeten de aanplant van de 

landschapselementen en het onderhoud van de landschapselementen aan de in het reglement 

opgestelde criteria  voldoen. 

De bijlage wordt gemaild. 

 

De WDV-fractie vraagt wat de bedoeling is van dit reglement; er bestond reeds een 
reglement via de VLM (Vlaamse Landmaatschappij). 
Antwoord: Reeds vele jaren zijn budgetten voorzien, maar werden niet gebruikt (niet 
gekend); vandaar een apart reglement en tevens ook voor de subsidies via de 
samenwerkingsovereenkomst, die de gemeente wil sensibiliseren/promoten. 
De WDV-fractie vraagt of het bestaande reglement via de VLM/Provincie geldig blijft? 
Antwoord: Dit reglement is een aanvullend reglement aan het reglement via de VLM. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. Vaststellen retributiereglement kopies. 

Het Gemeentebestuur wordt op regelmatige basis geconfronteerd met aanvragen voor het 

afleveren van fotokopies ten voordele van diverse lokale verenigingen/raden/comités. 

Teneinde alle aanvragen uniform te kunnen behandelen is het aangewezen om hieromtrent 

een reglement op te stellen. 

Bovendien is het gemeentebestuur er geregeld toe gehouden kopies van bestuursdocumenten 

af te leveren in het kader van het openbaar bestuur. 

Tevens staan er in de bibliotheek een kopiemachine en pc’s met printmogelijkheid ter 

beschikking van de bezoekers. 

Het is dan ook aangewezen om een vergoeding te vragen voor het gebruik van de 

gemeentelijke fotokopietoestellen. 

Het ontwerp van reglement dat hieromtrent voorgelegd wordt aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring is gevoegd in het dossier. 

De bijlage wordt gemaild. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 



15. Vaststellen reglement met betrekking tot het plaatsen van borden op het openbaar 

domein en het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsborden. 

In april 2008 besliste het Gemeentebestuur van Wielsbeke om gemeentelijke infoborden te 

plaatsen langsheen de belangrijkste invalswegen tot Wielsbeke. 

Het doel hiervan is duidelijk : het Gemeentebestuur beoogt om de wildgroei van 

reclamepanelen en aankondigingsborden op openbare plaatsen en langs gemeentewegen in te 

dijken en te ordenen.  Aldus wordt tevens de openbare orde, veiligheid en reinheid van de 

wegen, straten en pleinen bevorderd. 

Deze gemeentelijke infoborden bieden aan de Wielsbeekse verenigingen en instellingen een 

alternatief systeem voor aankondiging van hun manifestaties. 

Hieraan gekoppeld worden eveneens een verbod ingesteld voor het plaatsen van publiciteits- 

of aankondigingsborden evenals voor het aanbrengen van signalisatie op alle openbare wegen 

en plaatsen van het grondgebied Wielsbeke, behoudens schriftelijke toelating van het College 

van burgemeester en schepenen. 

Uiteraard is het noodzakelijk om de voorwaarden en de werkwijze voor het gebruik van de 

gemeentelijke infoborden vast te leggen. 

Het ontwerp van reglement wordt ter inzage aan het dossier toegevoegd. 

De bijlage wordt gemaild. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 - gewone dienst. 

De budgetwijziging nr. 2 – gewone dienst – dienstjaar 2009 wordt in bijlage gevoegd. 
Er wordt een toelichting gegeven door dhr. Rik Buyse, schepen van begroting en 
financiën. 
Er wordt een samenvatting gegeven van het eerste blad, m.a.w. inkomsten dalen, 
uitgaven stijgen; dit is niet enkel het geval voor Wielsbeke, ook voor andere 
gemeenten; ook de WVI heeft verlies gemaakt. 
Volgende bemerkingen/vragen werden gesteld: 
1. WDV: Zullen de belastingen verhogen? 

Antwoord:niet echt de bedoeling; vandaar voorstel besparen in de uitgaven; hoop 
op de nieuwe Vlaamse Regering; 

2. WDV: Vraag pagina 2: € 32.579 geen budget meer op 2008; 
3. WDV: Pagina 3: CP-programma 

Antwoord: Commercial Paper 
4. WDV: € 150.000 niets te maken met aflossingen, maar een reserve; 

Antwoord: Ja 
5. WDV heeft een bemerking i.v.m. de toelichting over de NI-ambtenaar: "gemeente 

beschikt niet zelf over een NI-ambtenaar"; 
Antwoord: We hebben geen A-niveau NI-ambtenaar, die deskundig de 
reglementeringen opvolgt; Dirk De Samber ondersteunt waar mogelijk; Barbara 
Bourdeau maakt het canvas voor het BNIP en het ANIP op; zij staat tevens ook in 
voor de oefeningen;  
WDV verstaat de uitleg, maar vind het jammer dat het zo vermeld staat in de 
toelichting; 

6. WDV: BK en Dwars door Vlaanderen; stond er geen budget voor Dwars door 
Vlaanderen? 
Antwoord: Neen, enkel budget voor BK; 

7. WDV: € 28.500: voor het eerste BK 
Antwoord: dit voor het BK aspiranten en voorschot voor andere BK’s 
 



8. WDV: ieder jaar € 28.500? 
Antwoord: Neen, de doelstelling is dat de vzw Cycling Wielsbeke zelfbedruipend 
is.  

9. VL Bel: Brengt dit reeds op? 
Antwoord: Ja op lange termijn 

10. WDV: pagina 18: basisonderwijs? 
Antwoord: oudercomités 

11. WDV: prognose 2011 en 2012: € 2.000.000; wat is hier voor als ontvangsten 
voorzien; 
Antwoord: aanpassing opcentiemen naar 1.700. 
Het is nog steeds een budget, het is de rekening die telt. 

12. WDV: te veel personeel aangeworven; voorstel personeelsstop 
Antwoord: vb GIS-medewerker zal niet worden aangeworven, vandaar dat Dirk 
De Samber intern is aangeduid. 
Tevens oproep naar de Vlaamse Regering, met Ledegem voor de kleine 
gemeenten 

13. WDV: belasting op leegstand? 
Antwoord: ja 

14. WDV: belasting op onbebouwde percelen? 
Antwoord: In eerste instantie willen we via administratieve ondersteuning pogen 
de onbebouwde percelen op de markt te krijgen of eventueel tuin, onbebouwde 
percelen samenvoegen tot 1 perceel. Indien deze maatregel niet helpt, wordt er 
nagedacht om een belasting op onbebouwde percelen in te voeren. 

 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Goedkeuring budgetwijziging nr. 3 - buitengewone dienst. 

De budgetwijziging nr. 3 – buitengewone dienst – dienstjaar 2009 wordt in bijlage gevoegd. 

De WDV-fractie merkt op dat de investeringen niet meer gefinancierd worden met 
eigen middelen. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 9 neen-stemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kerkfabriek Sint-Laurentius : Meerjarenplanwijziging 2008-2013. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 januari 2009 waarbij de behandeling van 

dit punt werd uitgesteld, gezien wij niet in het bezit waren van het advies van het Bisdom 

Brugge. 

Gelet dat de meerjarenplanwijziging 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius 

Wielsbeke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

 

 



19. Kerkfabriek Sint-Laurentius : Meerjarenplanactualisering 2008-2013. 

Telkens als een budget wordt vastgesteld en telkens als een budgetwijziging wordt 

doorgevoerd, wordt het meerjarenplan geactualiseerd, tenzij het tegelijkertijd gewijzigd 

wordt. 

Het geactualiseerde meerjarenplan vormt een verplichte bijlage bij elk budget en elke 

budgetwijziging. 

Gelet dat de meerjarenplanactualisering 2008-2013 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius 

Wielsbeke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; 

Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

 

20. Kerkfabriek Sint-Brixius Ooigem: Rekening 2008. 

Gelet op de jaarrekening 2008 van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door de kerkraad 

van “Sint-Brixius” te Ooigem op 30 april 2009, ontvangst op het gemeentebestuur van het 

volledig dossier op 6 mei 2009; 

Gelet op de stand van de financiële rekeningen van het kerkbestuur per 31 december 2008, 

waaruit blijkt dat het dienstjaar 2008 wordt afgesloten met een batig saldo van € 70 138,72; 

Gelet op het feit dat het saldo per 31 december 2008 in overeenstemming is met de stand van 

de financiële rekeningen per 31 december 2008; 

Gunstig advies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

21. Kennisname Investeringsbudget OCMW dienstjaar 2009: goedkeuring budgetwijziging 

nr. 1. 

Gelet op de raadsbeslissing van de OCMW-raad van 4 mei 2009 betreffende de goedkeuring 

van de budgetwijziging nr. 1 van het investeringsbudget OCMW voor het dienstjaar 2009; 

Gelet dat deze beslissing ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

De WDV-fractie stelt vast door de vermindering van 1 miljoen euro uitstel is voor de 
verbouwing van de 20 kamers en betreurt dit. 
Antwoord: Dringende dakherstelling is via verschuiving voorzien. 
De 1 miljoen euro was voorzien voor de bouw van seniorenflats in de Molenstraat. 
Waarvan kennisname. 
 

 

 

 

 

 

 

22. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Goedkeuren agenda. 

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. 
 



23. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Aanduiden vertegenwoordiger. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger voor hogergenoemde gewone algemene 

vergadering wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Benoit Gaby. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


