
Provincie Arrondissement GEMEENTE
WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
ZITTING VAN 11 JULI 2022

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Guido Callewaert, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Magda Deprez, Mia Deloddere, Filip Dinneweth, Geert Devrieze, Jan De Potter, 
Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye, Wout Verheye, Frank Soetaert, 
Jan Decouttere, Danny Vanhoutte, Ine Callens, gemeenteraadsleden;
Frédéric Depypere, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd: Rik Buyse, Benedikt Planckaert, gemeenteraadsleden
Afwezig:

Dossierbeheerder: Els De Meyer

Goedkeuring gewijzigd algemeen politiereglement (APR) 

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2010 betreffende de goedkeuring van het 
algemeen politiereglement (APR), laatst gewijzigd op 4 juni 2015, 28 september 2016, 26 januari 
2017, 29 juni 2017, 27 september 2018 en 4 juli 2019;
Gelet op het schrijven van IMOG van 26 oktober 2020 inzake voorstellen tot aanpassing van het 
algemeen politiereglement inzake het voorkomen en handhaven van illegale inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 september 2021 houdende goedkeuren van het 
politiereglement betreffende de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs en gelijkaardig 
georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes
Overwegende dat, na overleg tussen de 5 gemeenten van de politiezone MIDOW, de 
brandweerzones, de milieu-intercommunales en de politiezone Midow, een voorstel van algemeen 
politiereglement werd uitgewerkt;
Overwegende dat het algemeen politiereglement door een intergemeentelijke werkgroep met de 5 
gemeenten van de politiezone MIDOW en de politiezone MIDOW met een zekere frequentie wordt 
geëvalueerd en dat, in voorkomend geval, voorstellen tot wijziging worden voorgesteld;
Overwegende dat het overleg heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het huidige APR wat 
betreft het algemeen en zonaal gedeelte, meer bepaald: 

 Artikel 2
Risicomanifestaties moeten schriftelijk en minstens drie maanden vooraf worden gemeld, 
door het invullen van een evenementenfiche: 
• evenementenfiche MINI gegevensverzameling en risicoanalyse voor 100 tot 500 personen; 
• evenementenfiche MAXI gegevensverzameling en risicoanalyse voor meer dan 500 
personen. wordt 
Risicomanifestaties moeten schriftelijk en minstens drie maanden vooraf worden gemeld, 
door het invullen van een evenementenfiche.

 Artikel 193 
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De publiek toegankelijke inrichtingen moeten conform zijn aan de respectieve bepalingen die 
omschreven zijn in technische voorschriften zoals opgenomen in onderafdeling 6. Toelating 
wordt bekomen via het milieuvergunningsstelsel (decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning) waarvan voormelde conformiteit deel uit maakt. wordt 
De publiek toegankelijke inrichtingen moeten conform zijn aan de respectieve bepalingen die 
omschreven zijn in technische voorschriften zoals opgenomen in onderafdeling 6. Toelating 
wordt bekomen via het omgevingsvergunningsstelsel waarvan voormelde conformiteit deel 
uit maakt.

 Art. 258
Het huisvuil moet worden aangeboden in het recipiënt, dat goedgekeurd wordt door het 
college van burgemeester en schepenen. Deze recipiënten zijn verkrijgbaar bij de door de 
gemeente aangenomen verdelers tegen een door de gemeenteraad te bepalen bedrag. 
Wordt aangevuld als volgt:
Het is verboden om in de restafvalzakken, bestemd voor het ophalen van huisvuil, volgende 
afvalstoffen te deponeren:

 papier en karton,
 hol glas van verpakkingen (glazen flessen en bokalen),
 klein gevaarlijke afval (KGA),
 grof vuil,
 minerale, dierlijk en plantaardige vetten en oliën,
 groenafval,
 metaalafval,
 houtafval,
 textiel, 
 PMD,
 afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
 hout,
 snoeihout,
 batterijen,
 puin,
 asbestcementhoudende afvalstroffen,
 medisch afval en geneesmiddelen,
 recycleerbare harde kunststoffen,
 afvalbanden,
 gasflessen en ontplofbare voorwerpen en radioactief afval,
 vloeibare afvalstoffen,
 plastic folies en plastic zakken.

 Art. 271 en art. 272 wordt P+MD vervangen door PMD.
Overwegende dat de voornaamste aanpassing gelegen is in de opname van het politiereglement 
betreffende de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs en gelijkaardig georganiseerde, 
hiërarchisch gestructureerde bendes in het algemeen politiereglement;
Overwegende dat de andere aanpassingen het gevolg zijn van wijzigingen van de allerhande 
reglementering van hogere overheden en het gevolg zijn van opmerkingen ten aanzien van de 
toepassing van het reglement;
Na gunstig advies van het politiecollege van 17 juni 2022;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de wijzigingen opgenomen in het APR goed te keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2019 betreffende de goedkeuring van het algemeen 
politiereglement wordt opgeheven op 30 juni 2022.
Artikel 2
Het aangepast algemeen politiereglement wordt goedgekeurd en is van kracht vanaf 1 juli 2022.
Artikel 3
Het politiereglement betreffende de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs en 
gelijkaardig georganiseerde, hiërarchisch gestructureerde bendes van 30 september 2021 wordt 
opgeheven.
Artikel 4
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings van West-Vlaanderen – afdeling 
Kortrijk en aan de korpschef van de lokale politie van de PZ Midow.

Namens de gemeenteraad:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere
algemeen directeur voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere

algemeen directeur voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)  
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