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Georges Lambrecht  Isabelle Decrans-Mervillie, Sandra Devos-Vanwonterghem, Geert Devrieze , 
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Afwezig: Tom Eeckhout, gemeenteraadslid, voor punt 1 en 2. 

 
 
OPENBARE ZITTING 
 
1.       Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
2.       Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 6 april 2014, naar aanleiding van de Ronde van 

Vlaanderen - ambulante handel. 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 
gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 
Overwegende dat op zondag 6 april 2014 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en 
“Ronde van Vlaanderen voor Elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist; 
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich 
meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 
Overwegende dat de laatste jaren het aantal commerciële activiteiten die langsheen de reisweg van de 
wielerwedstrijd worden georganiseerd blijft toenemen;  
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel 
toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de 
reisweg moeten verhoogd worden; 
Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op 
dezelfde locatie aangewezen is; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de 
nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de 
bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; 
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de 
toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: 
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg 

en de bestuurlijke overheid; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de 

dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

 



3.       Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 29 juni 2014, naar aanleiding van het Belgisch 
Kampioenschap wielrennen Elite met Contract - ambulante handel. 

Overwegende dat de vzw Cycling Wielsbeke, met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 314, op 
zondag 29 juni 2014 het Belgisch Kampioenschap Elite met contract organiseert ; 
Overwegende dat het parcours van dit Belgisch Kampioenschap Elite met Contract als volgt kan samengevat 
worden : gemeentehuis - Kasteeldreef - Rijksweg - Waterstraat - Heirweg - Molenstraat - Pannenstraat - 
Ridder de Ghellinckstraat - N382 (Expresweg) - Verbindingsstraat - Stationsstraat Oostrozebeke - Fabiolalaan - 
Oostrozebeeksestraat - Wielsbeeksestraat - Vaartstraat - Vierlindenstraat - Ridder de Ghellinckstraat - N382 
(Expresweg) - Stationstraat Wielsbeke - Lobeekstraat - Markt - Baron van der Bruggenlaan - gemeentehuis; 
Gelet op de start aan het Gemeentehuis en de aankomst aan bedrijf DCT N382 (Expresweg); 
Overwegende dat ter gelegenheid van dit Belgisch Kampioenschap Elite met Contract een grote volkstoeloop 
kan verwacht worden ; 
Overwegende dat bij dergelijke manifestaties door een te talrijke aanwezigheid van ambulante handelaars, de 
veiligheid en openbare rust van deelnemers, bezoekers of toeschouwers in het gedrang kan komen ; 
Gelet op de gecoördineerde aanpak van de aanvoer van alle goederen, in het bijzonder gericht op horeca-
activiteiten; 
Overwegende dat het bijgevolg om veiligheidsredenen opportuun is om het aantal verkooppunten van 
eetwaren en dranken te beperken ; 
Gelet op de gecoördineerde aanpak van de veiligheidsmaatregelen, gericht op preventie en gebaseerd op een 
complete inventarisatie van activiteiten; 
Overwegende dat de aanwezigheid van terrassen in de evenementenzone, de openbare orde en de vrije 
doorgang kan verstoren waardoor eveneens de veiligheid van de toeschouwers en de wedstrijddeelnemers in 
het gedrang kan komen ; 
Overwegende dat het verbruik van sterk alcoholische dranken in de evenementenzone, eveneens de 
openbare orde kan verstoren waardoor de veiligheid van de toeschouwers en de wedstrijddeelnemers in het 
gedrang kan komen ; 
Gelet op het gelijkaardig besluit dat door de gemeenteraad werd genomen op 28 maart 2012 voor het B.K. 
Wielrennen voor Beloften en Elite zonder Contract op 19 augustus 2012; 
Gelet op het advies van vzw Cycling Wielsbeke; 
Gelet op het Algemeen Politiereglement (APR), goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 oktober 2010, en 
latere wijzigingen; 
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
4.       Kennisname interne kredietaanpassing 2013 - Kerkfabriek Sint-Bavo Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve. 
De kerkfabriek Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve heeft voor 2013 een interne kredietaanpassing ingediend. 
De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld. 
Waarvan kennisname. 
 
 
5.       Kennisname - Specifiek toezicht - goedkeuring politiebegrotingswijziging 2013 politiezone MIDOW. 
Gelet op het schrijven met kenmerk 2013/B/54/2 van 20 december 2013 en besluit van de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Politionele veiligheid, FAC 
Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, Brugge, betreffende het Specifiek toezicht – Goedkeuring 
politiebegrotingswijziging 2013 politiezone MIDOW. 
Dit dossier wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Waarvan kennisname. 
 
 
6.       Goedkeuren wijzigingen gemeentelijk reglement betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater 

bij aanleg van een gescheiden stelsel 



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2010 betreffende de vaststelling van het 
gemeentelijk reglement betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een 
gescheiden riolering; 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 23 december 2013 inzake 
goedkeuring wijzigingen gemeentelijk reglement betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de 
aanleg van een gescheiden stelsel; 
Gelet dat het gemeentelijk reglement betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van 
een gescheiden riolering als volgt wordt aangepast: 
Artikel 4 §4 wordt als volgt aangepast: 
Bij entiteiten waarvan de uitbating geen milieuvergunning vereist en die een stedenbouwkundige vergunning 
verkregen zonder de verplichting het hemel- en afvalwater gescheiden af te voeren worden de eventuele 
werken op privéterrein voor de afkoppeling van afval- en hemelwater uitgevoerd door een geregistreerd en 
erkend aannemer in opdracht en onder toezicht van de gemeente en ten laste van de eigenaar van het 
gebouw. 
De subsidie voor afkoppeling hemelwater voor open en halfopen bebouwing bedraagt 50 % van de bewezen 
kosten, met een maximum van € 750,00 en voor gesloten bebouwing 50 % van de bewezen kosten met een 
maximum van € 500,00. 
Gelet dat indien de inwoner beslist deze afkoppelingswerken zelf uit te voeren dan wordt het subsidiebedrag 
berekend op de voorgelegde factuur nadat zij een positief keuringsattest hebben voorgelegd aan de 
gemeentelijke diensten; 
Artikel 7: Inwerkingtreding 
Het huidig reglement treedt in werking op 1 februari 2014. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 
De U.-fractie stemt tegen omdat in het verleden de burgers privé niet dienden te betalen en nu wel, 
en noemt dit een verdoken belasting. 
Goedgekeurd met 10 ja-stemmen en 7 neen-stemmen. 
 

 
7.       Wijziging retributiereglement tennisterreinen. 
Gelet op de noodzaak om de tarieven voor de verhuur van tennisterreinen aan te passen; 
Gelet op het beperkte gebruik van de tennisterreinen tijdens de voorbij 3 jaar; 
Gelet dat het tarief voor een abonnement vorige jaren integraal geïnd werd door de dienst vrije tijd; 
Gelet op het voorstel van de Dienst Vrije Tijd; 
Gelet op het akkoord van de tennisclub TC Hernieuwenburg; 
Gelet op het advies van de sportraad; 
Met ingang van 8 april 2014 worden de tarieven voor de huur van tennisterreinen als volgt samengesteld : 
Tarieven tennisabonnementen : 

tot en met 12 jaar  € 20,00 
tot en met 18 jaar  € 40,00 
vanaf 19 jaar  € 75,00 
gezinsabonnement  € 95,00 
Tarieven per uur voor Wielsbekenaren 

tot en met 18 jaar  € 6,00 
vanaf 19 jaar  € 15,00 
Tarieven per uur voor Niet-Wielsbekenaren 

tot en met 18 jaar  € 10,00 
vanaf 19 jaar  € 20,00 
De tarieven per uur zijn aangeduid in euro per terrein en per uur, inclusief kleedkamers en douches. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 


