
 

GEMEENTERAAD DD. 29 APRIL 2009 
 

Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, 

Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), 

schepenen 

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. 

 

Mevrouw Hilde Debommarez-Vermeulen, gemeenteraadslid was afwezig voor deze 

gemeenteraad. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 

Er is een aanpassing aan de goedgekeurde dotatie voor de Lokale Politie MIDOW: 

Gelet dat de goedgekeurde dotatie 681 949,00 zou moeten zijn en dit aangepast wordt in de 

eerstvolgende budgetwijziging. 

OK voor aanpassing gemeentelijke dotatie voor de Politiezone MIDOW. 
De WDV-fractie heeft een bemerking bij punt 5 en vraagt of de verkoop 
controleerbaar is via een nummering zoals in het verleden? 
Antwoord: Dit zal gebeuren zoals in het verleden. 
De WDV-fractie merkt op dat de opening van de tennisterreinen niet goed was, de 
tennisterreinen waren niet klaar. 
De firma Perdaen is expliciet gevraagd geweest door de Wielsbeekse tennisclub. De 
firma Perdaen was niet de goedkoopste en was zeker op tijd op de hoogte wat er 
moest gebeuren. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen, 1 neen-stem en 7 onthoudingen. 
 

 

2. Goedkeuren samenstelling milieuraad. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 30/08/2007 aangaande de goedkeuring van 

samenstelling van de milieuraad; 

Gelet dat volgende samenstelling in deze beslissing werd goedgekeurd: 

- Deprez Magda, schepen van leefmilieu  

- Naessens André, WDV gemeenteraadslid 

- Devos Sandra, CD&V / NVA gemeenteraadslid 

- Dinneweth Filip, Vlaams Belang gemeenteraadslid 

- Braeckevelt Carine, namens de politieke fractie WDV 

- Desmet Didier, namens de politieke fractie CD&V / NVA 

- Callewaert Trui, namens de politieke fractie Vlaams Belang 

- Huysentruyt Jan, namens de natuurvereniging De Torenvalk 

- Oosterlynck Joke, namens het onderwijs 

- De Blanck Jozef, namens de werknemersorganisaties 

- Voet Jan, namens de werkgeversorganisaties 

- Van Canneyt Luc, namens de landbouwerssector 

Overwegende dat in deze beslissing werd gesteld dat geïnteresseerde burgers zich eveneens 

kandidaat mogen stellen om als stemgerechtigd lid te kunnen fungeren cfr. het huishoudelijk 

reglement; 

Gelet dat volgende personen deelnamen en verder wensen deel te nemen aan de milieuraad en 

bijgevolg ook dienen opgenomen te worden in de samenstelling: 

- Boterdaele Marie-Louise, geïnteresseerd lid 



- Crabbe Trees, geïnteresseerd lid 

- De Smet Pol, geïnteresseerd lid 

- Declercq Frans, namens de natuurvereniging De Torenvalk 

- Decock Werner, geïnteresseerd lid 

- Delesie Guy, geïnteresseerd lid 

- Delodder Luc, geïnteresseerd lid 

- Desmyter Dirk, geïnteresseerd lid 

- Kints Dirk, namens de natuurvereniging De Volkstuinen 

- Ostijn Maria, namens de cultuurraad 

- Vandenberghe Jan, namens de werknemersorganisatie  

- Christane Vincent, geïnteresseerd lid 

- Van Groenweghe Ria, geïnteresseerd lid/ landbouwsector 

De WDV-fractie vindt het zielig dat zoveel 'leergeld' dient betaald te worden, zelfs nu 
nog in 2009 voor de samenstelling van de milieuraad. 
Antwoord: De milieuraad heeft dezelfde statuten als de andere adviesraden. Daar 
het quorum niet bereikt was, konden de statuten niet gewijzigd worden. 
Volgens artikel 200 §2 van het Gemeentedecreet dient ten hoogste 2/3 van hetzelfde 
geslacht te zijn. 
Vandaar dat er een nieuw lid ( Ria Van Groenweghe) is bijgekomen zodat de 
man/vrouw-verhouding correct is. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 onthoudingen. 
 

 

3. Goedkeuren statuten milieuraad. 

Gelet op het bespreken van de statuten van de gemeentelijke milieuraad in zitting van 17 

februari 2009; 

Gelet dat door de gemeentelijke milieuadviesraad de statuten worden aangepast als gevolg 

van de vraag van het college van burgemeester en schepenen tot het verkrijgen van 

uniformiteit tussen de verschillende adviesraden van de gemeente; 

Gelet op de goedkeuring van de statuten door de gemeentelijke milieuraad in zitting van 31 

maart 2009; 

Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

4. Goedkeuren afsprakennota milieuraad. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 24/09/2008 aangaande het vaststellen van de 

afsprakennota tussen gemeentebestuur en gemeentelijke adviesraden (cultuur, sport, jeugd, 

senioren en lokaal overleg kinderopvang); 

Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen aan de milieuadviesraad tot 

wijziging van de statuten conform bovenstaande beslissing; 

Gelet op het bespreken van de afsprakennota door de gemeentelijke milieuraad in zitting van 

17 februari 2009; 

Gelet dat door de gemeentelijke milieuadviesraad de afsprakennota wordt aangepast conform 

bovenstaande beslissing; 

Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

5. Goedkeuren huishoudelijk regelement milieuraad. 

Gelet op het bespreken van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke milieuraad in 

zitting van 17 februari 2009; 

Gelet dat door de gemeentelijke milieuadviesraad het huishoudelijk reglement wordt 

aangepast conform de nieuwe statuten van de raad en de aangepaste afsprakennota; 

Gelet op de goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeentelijke milieuraad in 

zitting van 31 maart 2009; 

De WDV-fractie merkt op dat de manier van het afhalen van de groenbakken beter 
kan, dat de afspraken niet gerespecteerd worden. 



De WDV-fractie zou het wenselijk vinden om de ophaling van de feestdagen niet de 
week ervoor te doen , maar de dag nadien. 
Antwoord: Er zal navraag gedaan worden bij IMOG 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

6. Vaststellen tijdelijke politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante 

activiteiten ter gelegenheid van de CANAL-rally op 31 mei en 1 juni 2009 

Op 18 februari 2009 heeft de vzw Rally Events met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, 

Tieltstraat 121 en administratieve zetel te 8530 Harelbeke, Steenbrugstraat 74 een aanvraag 

ingediend tot het organiseren van de autorally “ORC CANAL RALLY – 3° editie”. 

Deze 3° editie van de “ORC CANAL RALLY” gaat door tijdens het pinksterweekend van 30-

31 mei – 1 juni 2009. 

De verkenningsritten en keuringen vinden plaats op zondag 31 mei 2009. 

De klassementsproeven vinden plaats op maandag 1 juni 2009. 

Ter gelegenheid van deze 3° 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 Vlaams Belang-fractie vraagt of dit reglement in al de gemeenten is vastgesteld 
en of dit ook geldt voor de cafés langs het parcours? 
Antwoord: Dit reglement is vastgesteld in al de gemeenten. 
Voor wat cafés betreft: geldt niet voor Wielsbeke, geldt wel voor Hulste (vraag van 
Binnenlandse Zaken). 
Het veiligheidshandboek is goed onthaald op Binnenlandse Zaken. 
De Vlaamse Belang-fractie merkt op dat Wielsbeke mee doet aan de organisatie. 
Antwoord: De burgemeester geeft toelating en de gemeente is geen organisator. 
De Vlaams Belang-fractie verwijst nog naar de 10 meter-zone rond het parcours. 
Antwoord: Binnen een zone van 10 meter rond het parcours mag men zich niet 
bevinden, doch de regelgeving geldt niet in huis. 
Goedgekeurd met 17 ja-stemmen en 1 neen-stem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. Gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaams Minister van 

Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen VAN BREMPT betreffende gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer; 

Gelet dat het college van burgemeester en schepenen kennis heeft genomen in zitting van 17 

april 2009 van betreffende omzendbrief; 

Gelet dat deze omzendbrief wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 29 april 

2009 voor delegatie van de bevoegdheid voor het vaststellen van aanvullende reglementen 

aan het college van burgemeester en schepenen; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

8. Vaststellen reglement en tarieven visvijver Hernieuwenburg. 

Vissen in de visvijver Hernieuwenburg is mogelijk vanaf 1 april tot en met 31 oktober, mits 

men beschikt over een vergunning, dewelke kan bekomen worden bij : 

- de toezichter over de visvijver Hernieuwenburg : dagvergunning 

- de Dienst Vrije Tijd : abonnement  

Gelet op de start van het nieuwe visseizoen is het aangewezen om thans het reglement en de 

tarieven voor de visvijver aan te passen en opnieuw vast te stellen. 

Er wordt geopteerd om het bestaande reglement uit te breiden. 

Volgende tarieven worden voorgesteld : 
1. abonnement  

 

 Wielsbekenaren Niet-Wielsbekenaren 

Tot en met 16 jaar 15,00 € 20,00 € 

17-18 jaar 45,00 € 60,00 € 

vanaf 19 jaar 60,00 € 80,00 € 

 
2. dagvergunning 

 
Voor een dagvergunning betaal je 3,00 € per lijn en per dag (max. 2 lijnen). 

De WDV-fractie merkt op dat : 
1. er vroeger enkel dagvergunningen waren en nu abonnementen. Is dit om reden 

van meeropbrengsten of op vraag van de vissers en dat er reeds abonnementen 
zijn verkocht sedert 1 april. 

2. de opbrengsten van de viswedstrijden waren redelijk groot 
3. dat er een nieuwe toezichter is van de PWA en of er nog controle is na 19u (er kan 

gevist worden tot 21u) 
4. Zal er nadien geëvalueerd worden? 
 
Antwoord op de opmerkingen en vragen: 
1. Abonnementen zijn er gekomen op vraag van de jonge vissers (kinderen tijdens 

de vakanties); de vraag werd gesteld aan de DVT; abonnementen zijn geldig 
volgens het huidig reglement. 

2. er worden geen viswedstrijden meer georganiseerd vanaf volgend jaar; de reden 
is dat de visvijver voor de Wielsbekenaren is; gezien er ook kosten zijn is de 
opbrengst op een gans seizoen nihil. 

3. De toezichter (Wilfried Teerlinck) controleert op regelmatige tijdstippen, ook na 
19u. 
4. Het reglement is vrij definitief. 
 



De WDV-fractie dankt René Braeckevelt voor de sociale rol inzake toezicht op het 
domein en ook ivm de omgeving (milieu). 
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

9. Cafetaria Hernieuwenburg : bekrachtiging concessieovereenkomst m.b.t. de cafetaria op 

het Domein Hernieuwenburg vanaf 1 mei 2009 

Op 31 december 2008 heeft Mevrouw Marleen PRUVOOST de uitbating van de cafetaria op 

het domein Hernieuwenburg stopgezet. 

In de gemeentelijke infokrant van januari – februari 2009 werd een aankondiging geplaatst dat 

de gemeente op zoek was naar een nieuwe uitbater / uitbaatster voor deze cafetaria op het 

domein Hernieuwenburg. 

Er werd uiteindelijk slechts één kandidatuur ontvangen werd, nl. van Steeland Bert en 

Khaouiry Maria, woonachtig te Wielsbeke. 

De continuïteit in de uitbating van deze cafetaria is evenwel van belang voor de werking van 

de sportinfrastructuur, o.m. voor de zwemlessen en sportclubs, en kon onvoldoende verzekerd 

worden door eigen personeel of vrijwilligers. 

De kandidaat-uitbaters werden bereid gevonden om de uitbating op korte termijn op zich te 

nemen, namelijk reeds vanaf 1 mei 2009. 

Er dienden evenwel nog diverse aanpassingen te gebeuren aan de cafetaria, waarbij ook de 

kandidaat-uitbaters een deel van de werken op zich namen. 

Bijgevolg diende reeds voorafgaand aan de zitting van de gemeenteraad een concessie-

overeenkomst met de kandidaat-uitbaters te worden afgesloten. 

Deze concessie-overeenkomst wordt thans voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging. 

De WDV-fractie feliciteert de mensen die dit aangaan. 
De WDV-fractie betreurt dat dit contract niet bij de uitnodiging werd gevoegd en 
stemt om deze reden tegen. Het contract zit in het dossier. 
Antwoord: Het zijn inderdaad dynamische mensen. 
De overeenkomst is samen bekeken geweest met hen. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 

10. Samenstelling sportraad 

De wijziging van de sportraad wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

11. WVI: Goedkeuren agendapunten van de algemene vergadering van 15 mei 2009. 

Een opsomming van de te behandelen agendapunten is in bijlage gevoegd. 

De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te geven en de aan te duiden 

vertegenwoordiger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

12. WVI: Aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 

vergadering van 15 mei 2009. 

De aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

wordt voorgesteld: 

- vertegenwoordiger : Buyse Rik 

- plaatsvervanger : Callewaert Guido 

Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen. 
 

 

 

 

 



13. Voorlopige vaststelling GRUP Venster op de Leie, deel I oude Leiearm Stamphoek 

Het RUP Oude Leiearm Stamphoek bevat de omzetting van een stuk industriegebied naar 

natuurgebied.  Het omvat een strook achter de woningcluster, gelegen langs de Ooigemstraat 

en een deel van de oude Leiemeander tussen het natuurgebied en de toegangsweg naar de 

containerterminal. 

Het geheel heeft de bedoeling om de natuurwaarden die momenteel aanwezig zijn in dit 

gebied te beschermen en een verbinding te maken met dat deel van de oude meander aan het 

containerpark. 

Bovendien is dit gebied grotendeels niet geschikt voor de inplanting van industrie gelet ook 

op de beperkte bereikbaarheid en de aanwezigheid van de waterpartij.  Er zijn eerder ook 

maatregelen genomen, de aanleg van een fietspad, waardoor het gebied doorsneden is en de 

geschiktheid verminderd werd. 

De inrichting van dit gebied geeft bovendien een goede buffering en overgang tussen het open 

agrarisch gebied en het industrieel weefsel.  Door kleine maatregelen te nemen kan ook de 

aanzet gegeven worden tot de uitwerking van een fijnmazig netwerk van wandel- en 

fietspaden. 

Het RUP maakt deel uit van een later te ontwikkelen groter geheel, het RUP Venster op de 

Leie, zoals weergegeven in het GRS. 

De WDV-fractie merkt op dat groen noodzakelijk is, op de juiste locatie en zonder 
zones te splitsen. De WDV-fractie wenst de industriezone te behouden en stemt om 
die reden tegen. 
Er wordt verwezen naar het 'zwaard van Damocles' (rechtzaak oude Leiearm die 
reeds 8 jaar lopende is). Dit GRUP is een eerste stap in de goede richting om dit 
dossier te deblokkeren. 
Goedgekeurd met 11 ja-stemmen, 6 neen-stemmen en 1 onthouding. 
 

 

14. Herziening goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. 

De planperiode van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wielsbeke is verstreken.  Het 

document werd goedgekeurd op 5/12/2002  en de planperiode is normaal voorzien voor 5 

jaar. Dit houdt in dat het noodzakelijk is om het structuurplan geheel of gedeeltelijk te 

herzien.  Het bestaande document is van die aard dat het als stramien kan gebruikt worden om 

diverse punten verder uit te diepen en op te waarderen.  Het gaat o.m. over het wonen.  Door 

de resultaten van een recente woonbehoeftestudie in het document in te brengen kan het 

woningenbestand beter beheerd worden.  De verkeer- en vervoerstructuur dient door de thans 

bijna volledig doorgetrokken N382 verder uitgediept te worden het verkeersnetwerk verder 

verfijnd.  Door recente ontwikkelingen worden ook in de open ruimtestructuur wijzigingen 

voorzien. 

Door de aard en opbouw van het bestaande document is het niet noodzakelijk om het ganse 

document te hernieuwen en wordt gekozen voor een gedeeltelijke herziening. 

De WDV-fractie vraagt of de datum van herziening reeds is gekend? 
Antwoord: De voorbereiding is bezig; straks zal de wettige periode starten. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 

15. Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013: kennisname Milieujaarprogramma 2009 

Gelet op de goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 door de 

Vlaamse Regering op 21 december 2007; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 onderschreven door de 

gemeenteraad van 29 april 2008 tegenover de gemeenschapsminister van leefmilieu; 

Gelet dat werd beslist om zowel op het basis- als op het onderscheidingsniveau in te tekenen; 

Gelet dat er voor de rapportering van deze overeenkomst jaarlijks een milieujaarprogramma 

moet worden opgemaakt en ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen; 

Gelet op het gunstig advies van de milieuraad dd. 10 maart 2009 aangaande het 

milieujaarprogramma; 



Gelet op dat milieujaarprogramma 2009 voor de rapportage van het jaar 2009 door het college 

van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd in zitting van 26 maart 2009; 

Gelet dit enkel ter kennisname aan de gemeenteraad wordt voorgelegd; 

Waarvan kennisname. 
 

 

16. Kennisname interne kredietaanpassing nr. 1 - 2009. 

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om te beslissen over interne 

kredietaanpassingen, en dit ingevolge artikel 155 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.  

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar zitting van 10 april 2009 de interne 

kredietaanpassing nr. 1 van het exploitatiebudget 2009 vastgesteld en brengt deze thans ter 

kennis van de gemeenteraad. 

De WDV-fractie merkt op dat er één bedrag is die afwijkt van de begroting in verband 
met sneeuwopruiming. 
Antwoord: het is inderdaad een harde winter geweest. 
Waarvan kennisname. 
 

 

17. Kennisname: Specifiek toezicht - Goedkeuring politiebegroting 2009 politiezone 

MIDOW. 

De brief met kenmerk DPV/ADM/SV 2009/B/54/1 van de Gouverneur van de Provincie 

West-Vlaanderen, Federale Administratie, Politionele veiligheid, Provinciehuis Ridderstraat, 

Brugge, betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring politiebegroting 2009 politiezone 

MIDOW wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De WDV-fractie vraagt of er een evolutie is in de begroting 2009 ivm de situatie van 
de gebouwen van de Lokale Politie MIDOW (cfr. gebouw verzekeringen Viaene). 
Antwoord: Volgens de gegevens van de bijzonder rekenplichtige van de Politiezone 
MIDOW die toelichting gegeven heeft in de politieraad zou de invloed op de 
budgetten van de gemeenten minimaal zijn. De Politiezone MIDOW voorziet een 
rondgang in het gebouw waarna er correctere cijfers zullen zijn. 
De burgemeester vindt het merkwaardig dat we een bemerking hebben gekregen 
van het toezicht ivm de gemeentelijke dotatie voor de Politiezone MIDOW, alhoewel 
meer begroot is dan voorzien. 
Waarvan kennisname. 
 

 

18. Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - rekening 2007 - Kennisname van de 

goedkeuring door dhr. Gouverneur. 

Gelet op het besluit van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de rekening over het 

dienstjaar 2007 van het kerkbestuur “Sint-Brixius” van 31 maart 2009, per brief verstuurd op 

1 april 2009 onder de referentie DBS 2009-2800/V-2007/59-03/R, ontvangen op 2 april 2009, 

die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. 

Waarvan kennisname. 
 

 

19. Kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve: Rekening 2008. 

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

van “Sint-Bavo” te Sint-Baafs-Vijve op 20 januari 2009, ontvangst op het gemeentebestuur 

van het volledig dossier op 8 april 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 € 73 208,32; 

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; 

De WDV-fractie merkt op dat de evolutie ivm de kerkfabrieken er niet goed uit ziet en 
vraagt wat er met de gebouwen van de kerkfabrieken zal gebeuren? 
Antwoord: Vanuit de WVI werd de vraag gesteld om een studie te doen voor een 
andere bestemming van de religieuse gebouwen, kerken, kloosters. 



Een overleg zal moeten plaats hebben tussen de gemeente en de kerkfabrieken voor 
bespreking wat er met de gebouwen van de gemeente en de kerkfabrieken zal 
gebeuren. 
Gunstig advies. 
 


