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DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Goedkeuren actualisatie 

strategisch meerjarenplan.  

2 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budgetwijziging 2016. 

3 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname budget 

2017.  

4 Audio. Goedkeuren meerjarenplan 2015-2020. 

5 Audio. Budget 2017. Kennisname. 

6 Budgetwijziging stad 2016/2. Vaststelling. 

7 Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaar 2017-2019.  Vaststelling. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

8 Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het 

decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en met 

aanslagjaar 2019.  Vaststelling. 



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

9 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van 

gelijkgestelde producten.  Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10 Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder.  Aanslagjaar 2017–2019.  Vaststelling en opheffing belasting op de 

vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen 

met een bestuurder. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

11 Meerjarenplanwijziging stad 2014-2019/3. Vaststelling. 

12 Stadsbudget 2017. Vaststelling. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

13 Woonplan. Opheffing wegens integratie in de strategische meerjarenplanning. 

14 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Industrie-Eilandjes'. Definitieve 

vaststelling. 

15 Stadlandschap Leie & Schelde. Goedkeuren werkplan 2017. 

16 Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van 

Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie). 

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan ter verbreding van de 

voetweg. 

17 Verkoop lot stadsgrond in de Twee-Bruggenstraat aan Aquafin. Goedkeuren 

ontwerpakte. 

18 Heraanleg voetpaden 2017 - Deel 1 : Ter Perre.  Goedkeuren bestek, raming 

(69.275 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT FACILITY 

19 Aankoop van twee bestelwagens op CNG.  Goedkeuren bestek, raming (76.446,29 

euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

20 Aankoop van drie nadarwagens.  Goedkeuren bestek, raming (17.500 euro + 21 % 

btw) en gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21 Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement.  Hervaststelling. 



DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

22 Gemeentelijk reglement klachtenbehandeling. Hervaststelling. 

23 Goedkeuren ereburgerschap Peter en Dieter Vyncke. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

24 Vragenkwartiertje.

 

*** 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Goedkeuren 

actualisatie strategisch meerjarenplan.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van het OCMW heeft in zitting van 17.11.2016 de wijziging van het  

meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 

 

Het college heeft in zitting van 29.11.2016 advies verleend over de wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het 

OCMW goed te keuren. 

 

De stadstoelage wijzigt in 2016 en 2017, zijnde de gemeentelijke bijdrage in de werking 

en de aflossingen. 

 

De gemeentelijke toelage in het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 bedroeg: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 315 000 € 3 500 000 € 4 160 000 € 4 500 000 € 4 605 000 € 4 895 000 € 

 

De nieuwe gewijzigde toelage op basis van het gewijzigde meerjarenplan bedraagt: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 315 000 € 3 500 000 € 4 200 000 € 4 281 929 € 4 605 000 € 4 895 000 € 

 
Overeenkomstig de regelgeving dient de gemeenteraad deze wijziging van het 
meerjarenplan 2014–2019 goed te keuren. Dit is zo omdat de gemeentelijke toelage 
hoger is dan deze voorzien in het vorige gewijzigde meerjarenplan.  Overigens zijn er ook 
inhoudelijke wijzigingen. 
 

  



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 146 en volgende van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Keurt de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed. 

 

Artikel 2 :  
 
Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan het OCMW en aan het 
provinciebestuur. 

 

2. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budgetwijziging 2016. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van het OCMW heeft op 17.11.2016 de budgetwijziging 2016 goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29.11.2016 gunstig advies 

verleend over de budgetwijziging 2016 van het OCMW. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de budgetwijziging 2016 van het 

OCMW. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 146 en volgende van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Neemt kennis van de budgetwijziging 2016 van het OCMW goedgekeurd in de OCMW-

raad van 17.11.2016. 

 



Artikel 2 :  
 
Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan het OCMW en aan het 
provinciebestuur. 

 

 

3. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname budget 

2017.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van het OCMW heeft op 17.11.2016 het budget 2017 goedgekeurd. 

 

Het college heeft op 29.11.2016 gunstig advies verleend over het budget 2017 van het 

OCMW. 

 

De gemeentelijke bijdrage voor 2017 bedraagt 4.281.929 euro. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van het budget 2017 van het OCMW 

aangezien dit budget binnen de grenzen van het meerjarenplan blijft. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 146 en volgende van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Neemt kennis van het budget 2017 van het OCMW. 

 

Artikel 2 :  
 
Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan het OCMW en aan het 
provinciebestuur. 

 

 

4. Audio. Goedkeuren meerjarenplan 2015-2020. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van Audio heeft op 07.10.2016 het meerjarenplan 2015-2020 

goedgekeurd. 

 

Op 24.11.2016 heeft de stad Harelbeke de beslissing van de raad van beheer ontvangen. 



 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 06.12.2016 advies 

verleend over het meerjarenplan 2015-2020 van Audio. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van het meerjarenplan 2015-2020 van 

Audio. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 148 van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van het meerjarenplan 2015 - 2020 van Audio. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan de raad van beheer van Audio. 

 

 

5. Audio. Budget 2017. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De raad van beheer van Audio heeft op 07.10.016 het budget 2017 goedgekeurd. 

 

Op 24.11.2016 heeft de stad Harelbeke de beslissing van de raad van beheer ontvangen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting op 06.12.2016 gunstig 

advies verleend over het budget 2017 van Audio. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van het budget 2017 van Audio. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Artikel 148 van het OCMW-decreet 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van het budget 2017 van Audio. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan de raad van beheer van Audio. 

 

 

6. Budgetwijziging stad 2016/2. Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Volgens artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad de 

budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. 

 

De budgetwijziging bevat:  

 

1) een herziening van het doelstellingenbudget (schema B1), 

2) een herziening van de financiële toestand met de impact op het resultaat op kasbasis 

en de autofinancieringsmarge, 

3) een wijzigende lijst van de nominatieve subsidies en  

4) de verplichte schema’s met de wijzigingen van het exploitatie-, het investerings- en 

liquiditeitenbudget. 

 

De doelstellingennota werd in huidige tweede budgetwijziging niet gewijzigd. Het 

resultaat van de rekening 2015 werd reeds ingebracht in de eerste budgetwijziging. 

 

In vergelijking met het meerjarenplan is het resultaat op kasbasis en de 

autofinancieringsmarge van het boekjaar 2016 positiever, zodat de budgetwijziging past 

in het meerjarenplan. 

 

Er zijn 33.215.941 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

35.558.403 euro exploitatie-ontvangsten. Het investeringsbudget bedraagt 6.527.206 

euro en de aflossingen bedragen 1.659.121 euro, waardoor er geëindigd wordt op een 

gecumuleerd budgettair resultaat van 6.373.659 euro. Na aftrek van de bestemde 

gelden, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 4.324.187 euro over. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Vaststelling van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 door de gemeenteraad 

van 21.12.2015. 

- Goedkeuring van de rekening 2015 door de gemeenteraad van 20.06.2016. 

- Vastelling van de eerste budgetwijziging door de gemeenteraad van 12.09.2016. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 21.11.2016. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad stelt de tweede budgetwijziging van het dienstjaar 2016 vast met 

voorgaande cijfersgegevens. 

 

 

7. Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaar 2017-2019.  Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De stad Harelbeke telt diverse masten en pylonen op het grondgebied. Masten en 

pylonen hebben een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van de stad als 

woonomgeving. Ze werken landschapsverstorend en brengen derhalve hinder mee voor 

de plaatselijke bevolking. 

Bovendien is de beschikbare open ruimte op het grondgebied beperkt. De aanwezige 

masten en pylonen creëren een extra druk op het resterende open karakter van het 

landschap. 

 

Het invoeren van een belasting op masten en pylonen was vanuit een juridisch standpunt 

lange tijd omstreden. Diverse uitspraken van administratieve en gerechtelijke 

rechtscolleges namen de juridische onzekerheden omtrent deze belasting weg.   

 

De financiële toestand van de gemeente zoals die blijkt uit het meerjarenplan en het 

budget, zijnde het financieel hoofddoel, rechtvaardigt en vereist de noodzaak aan 

rendabele belastingen zoals deze op masten en pylonen. 

 

Er is bijgevolg, gelet op het voorgaande, reden tot het invoeren van een belasting op 

masten en pylonen zoals hierna in het beschikkend gedeelte aangegeven 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de omzendbrief d.d. 10.06.2011 houdende de 

onderrichtingen over gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens 

omdat een belasting op windmolens in strijd is met het Vlaamse elektriciteitsdecreet en 

diverse Europese richtlijnen die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen moet worden bevorderd. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42, 43, § 2, 15 ° en 186; 

- hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 

inkomstenbelasting; 

- het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 

decreten van 28.05.2010 en 17.02.2012; 

- omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 



Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

De gemeentelijke belasting op masten en pylonen wordt onder de titel “Belasting op 

masten en pylonen” vastgesteld als volgt. 

 

Artikel 1:  

 

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op allerhande 

masten en pylonen geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

 

Artikel 2:  

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

- mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een 

andere bestaande constructie met een minimale hoogte van 15 meter gerekend vanaf 

het niveau van het dak; 

 

- pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op 

het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 15 meter gerekend 

vanaf het maaiveld. 

 

Artikel 3:  

 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van 

het belastingjaar. 

 

Artikel 4:  

 

De belasting wordt vastgesteld op 2.500 euro per mast of pyloon. 

De belasting is ondeelbaar.  Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de 

belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 

 

Artikel 5:  

 

Eigenaars van windmolens zijn vrijgesteld van de belasting. 

 

Artikel 6:  

 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 7:  

 

De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door 

hem behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet 

worden teruggestuurd.  

 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 

1 april van het aanslagjaar de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te 

stellen. 



 

Artikel 8:  

 

De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen 

waarvan hij eigenaar is geworden tijdens het belastingjaar van onderhavig reglement, op 

eigen initiatief aan het stadsbestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging. 

 

Artikel 9:  

 

Bij gebrek van aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn of ingeval van onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens 

de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar 

en beroep. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 

betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per 

aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 

elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 

elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde 

werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 

voor te dragen. 

Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren 

van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen. 

 

Artikel 10:  

 

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 25 % worden 

toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld. 

 

Artikel 11:  

 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 12:  

 

Bij niet betaling geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen 

van het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 

28.05.2010 en 17.02.2012. 

 

Artikel 13:  

 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. 

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden 

vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend zijn door de 

belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de 

hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingschuldige vermelden. Het moet 

ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen 

vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden 

op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd. 

Van het bewaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien 

kalenderdagen na de indiening ervan. 

 

  



Artikel 14:  

 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 

bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 

(algemene bepalingen), 3 onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de 

administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de 

belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van 

de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 

van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) 

van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Artikel 15:  

 

Deze verordening treedt in werking op 01.01.2017. 

 

Artikel 2: 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet.  

 

Artikel 3: 

 

Dit raadsbesluit zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur worden toegestuurd 

overeenkomstig artikel 253 par.1, 3° van het gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

8. Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het 

decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en met 

aanslagjaar 2019.  Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft op 16.12.2013 de belasting op de aanvragen tot het openen van 

meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019 

vastgesteld. 

 

De gemeenteraad heeft op 16.12.2013 eveneens de belasting op de aanvragen van 

stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 

2019 vastgesteld. 

 

Ingevolge art. 797 van het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 27.11.2015 tot 

uitvoering van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning, treedt 

dit decreet – in de huidige stand van zaken - grotendeels in werking vanaf 23.02.2017, 

zijnde één jaar na de publicatie van het BVR in het Belgisch Staatsblad. 

 

Vanaf 23.02.2017 worden stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de 

exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten onderworpen aan één procedure 

ingesteld door het decreet betreffende de omgevingsvergunning. 

 

Art. 5 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning bepaalt, door verwijzing 

naar het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO) de projecten die vergunningsplichtig en meldingsplichtig 

zijn. 



 

De belasting op de aanvragen tot het openen van meldingsplichtige of 

vergunningsplichtige inrichtingen (gemeenteraad van 16.12.2013 - aanslagjaren 2014 

t.e.m. 2019) verwijst naar het decreet betreffende de milieuvergunningen van 

28.06.1985.  Dit decreet verdwijnt echter vanaf 23.02.2017. 

 

De belasting op aanvragen van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen 

(eveneens gemeenteraad van 16.12.2013 - aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019) verwijst dan 

weer naar de begrippen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning, 

begrippen die met ingang van 23.02.2017 eveneens verdwijnen. 

 

Omdat er nu maar één procedure meer zal bestaan en om de inkomsten voortvloeiend 

uit voormelde belastingreglementen te garanderen is het aangewezen één nieuw 

reglement aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

De tarieven dienen in billijkheid vastgesteld zodat er een redelijke correlatie is tussen het 

bedrag van de belasting en de door de stad gemaakte kosten, zonder dat de voorziene 

bedragen echter volledig kostendekkend zijn. 

 

De gemeenteraad heeft kennis genomen van een verantwoordingsnota van de 

milieudienst overgemaakt bij mail van 21.11.2016 en sluit zich bij deze nota aan. 

 

De financiële toestand van de gemeente bepaalt mede en in hoofdorde het bestaan en de 

omvang van de belasting. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 en 43, § 2, 15° van het 

gemeentedecreet. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

 art. 42, van het gemeentedecreet; 

 art. 43, §2, 15° van het gemeentedecreet; 

 art. 186 van het gemeentedecreet; 

 het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning; 

 het besluit van de Vlaamse regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 

 het decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(DABM); 

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO); 

 het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

  



Artikel 1:  

 

De gemeentelijke belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 

van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt onder de 

titel “Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het 

decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning” vastgesteld als volgt. 

 

Artikel 1: 

 

Vanaf de inwerkingtreding van dit reglement tot en met het aanslagjaar 2019 wordt een 

belasting geheven op de vergunningsaanvragen of meldingen bedoeld in art. 5 van het 

decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 

 

Artikel 2:  

 

De belasting is verschuldigd ongeacht het bestuursniveau waar de aanvraag of melding 

wordt gedaan en ongeacht het bestuursniveau dat dient te beslissen (Vlaams, provinciaal 

of gemeentelijk). 

 

Artikel 3:  

 

De belasting bedraagt in euro: 

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning, met enkel stedenbouwkundig 

aspect 

50 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 1 (IIOA * klasse 1) (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – gewone procedure 

500 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 1 (IIOA klasse 1) , (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – vereenvoudigde procedure 

50 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 2 (IIOA klasse 2) (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – gewone procedure 

100 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting 

klasse 2 (IIOA klasse 2) (al dan niet in combinatie met een 

stedenbouwkundige handeling) – vereenvoudigde procedure 

50 

Omgevingsproject met enkel meldingsplicht (IIOA klasse 3 of 

meldingsplicht enkel stedenbouw) 

50 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden, met wegenis 

500 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 

gronden, zonder wegenis 

50 

Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden op verzoek  

van de exploitant. 

50 

Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling op verzoek van de exploitant. 50 

Als een publicatie in een week- of dagblad vereist is 500 

 

* IIOA: “ingedeelde inrichting of activiteit” zoals omschreven in het besluit van de 

Vlaamse regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van 25.04.2014 

betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 

 

Artikel 4:  

 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager of de melder die gehouden is tot het 

indienen van de aanvraag of het doen van de melding. 



 

Artikel 5:  

 

Er wordt een vrijstelling verleend aan: de Staat, de Gemeenschappen en Gewesten, 

provincies, gemeenten en Verenigingen van gemeenten, alle aan de gemeenten 

ondergeschikte besturen (zoals verzelfstandigde agentschappen, kerkfabrieken en het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en zijn verzelfstandigde agentschappen). 

 

Artikel 6: 

 

 Er wordt vrijstelling verleend voor: 

 

 het lozen van normaal huisafvalwater in de openbare riolering, afkomstig van 

onroerende goederen die hoofdzakelijk als woongelegenheid worden gebruikt ; 

 opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden 

gassen in vaste gasreservoirs, indien deze behoren bij de woonfunctie van een 

onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt; 

 opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen bestemd voor de verwarming indien 

deze behoren bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als 

woongelegenheid wordt gebruikt. 

 

Artikel 7:  

 

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de contante inning niet kan worden 

uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd. 

 

Artikel 8:  

 

Dit reglement treedt in werking op het moment dat het decreet van 25.04.2014 

betreffende de omgevingsvergunning in werking treedt, hetzij in de huidige stand van de 

wetgeving op 23.02.2017. 

 

Met ingang van de inwerkingtreding van dit reglement worden volgende reglementen 

opgeheven: 

 

- de belasting op de aanvragen tot het openen van meldingsplichtige of 

vergunningsplichtige inrichtingen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019, vastgesteld door 

de gemeenteraad op 16.12.2013; 

- de belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en 

verkavelingsvergunningen, aanslagjaar 2014 t.e.m. 2019, eveneens vastgesteld 

door de gemeenteraad op 16.12.2013. 

 

Artikel 2: 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.  

 

Artikel 3: 

 

Dit raadsbesluit zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur worden toegestuurd 

overeenkomstig artikel 253 par.1, 3° van het gemeentedecreet. 

 

 

  



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

9. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en 

van gelijkgestelde producten.  Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De verspreiding van reclamedrukwerk gebeurt in grote volumes en heeft bijgevolg een 

negatief effect op het milieu. Daarnaast beïnvloeden deze verspreidingen de ophaling van 

papier en karton in die mate dat door de gratis verspreiding de kostprijs voor de ophaling 

van papier en karton verhoogd wordt. 

 

Het stadsbestuur heeft in het verleden geprobeerd om de verspreiding van 

reclamedrukwerk te beperken door aan de inwoners stickers ter beschikking te stellen 

met de vermelding ‘Geen reclame a.u.b.’. 

 

Het stadsbestuur wil vanuit milieuoogpunt bijkomende maatregelen nemen om de 

hoeveelheid aangeboden niet-geadresseerd drukwerken verder te beperken. 

 

De financiële toestand van de gemeente zoals blijkt uit het meerjarenplan en het budget, 

zijnde het financieel hoofddoel, rechtvaardigt en vereist ook rendabele belastingen zoals 

deze op niet-geadresseerd drukwerk. 

 

Er is bijgevolg, gelet op het voorgaande, reden tot het invoeren van een belasting op 

niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten zoals hierna in het 

beschikkend gedeelte aangegeven. 

 

In het voorliggend belastingreglement worden een aantal vrijstellingen voorzien.  

 

De stad Harelbeke wenst de aanwezigheid van de lokale handel te behouden en verder te 

stimuleren. Dit is eveneens één van de beleidsdoelstellingen opgenomen in de 

strategische nota uit het meerjarenplan 2014-2019, namelijk doelstelling 5 “aantrekkelijk 

voor ondernemingen en handelaars”. Vanuit een milieustandpunt is het eveneens 

interessant dat de inwoner van Harelbeke goederen en diensten lokaal kan verwerven. 

Om deze reden wordt het op periodieke basis verspreiden van drukwerk met de nadruk 

op het bekendmaken van handelaars met een hoofdactiviteit in Harelbeke vrijgesteld 

wanneer 75% van de oppervlakte bestaat uit diverse advertenties van ondernemingen 

met een hoofdactiviteit in Harelbeke en die gratis de stadsinfo in hun publicatie 

afdrukken. 

 

Het verspreiden van kleine folders (minder dan 20 gram) in Harelbeke wordt vrijgesteld 

op doelmatigheidsgronden en na afweging van kosten en baten en gezien de beperkte 

milieu-impact. 

 

In het actieplan van doelstelling 5 werd eveneens opgenomen dat het bestuur de 

deelname van inwoners aan het gemeenschapsleven wenst te stimuleren, onder 

beleidsdoelstelling 6 “Integratie van burgers en kansen kwetsbare inwoners”. Om sport, 

jeugd, socio-culturele verenigingen, erkende feestcomités, onderwijsinstellingen en 

politieke partijen de kans te geven om de inwoners op een degelijke manier te 

informeren en warm te maken voor hun activiteiten wordt ook hiervoor een vrijstelling 

voorzien.   

 

Deze nieuwe belasting wordt ingevoerd vanaf aanslagjaar 2017. Er wordt voorzien in een 

algemene vrijstelling voor alle verspreidingen tussen 01.01.2017 en 01.04.2017 zodat de 

opdrachtgevers/uitgevers van niet-geadresseerd drukwerk zich kunnen aanpassen aan 

dit belastingreglement. 



 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42, art. 43, §2,15° en art. 186 van het 

gemeentedecreet; 

- Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 

decreten van 28.05.2010 en 17.02.2012;  

- Het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21.12.2012 en 

01.03.2013; 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 17.12.2012 tot vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 

gelijkgestelde producten wordt onder de titel “Belasting op de verspreiding van niet-

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten” vastgesteld als volgt. 

 

Artikel 1 

 

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een gemeentebelasting gevestigd op 

de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, 

ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden 

verspreid. 

 

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan: alle stalen en reclamedragers van gelijk 

welke aard, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties 

doen gebruiken, verbruiken of aankopen. 

 

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet 

beschouwd als zijnde geadresseerd. 

 

Artikel 2 - Belastingplichtige 

 

De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht 

gaf aan de drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgesteld product te 

produceren. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, is de 

belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke 

uitgever wordt vermeld. 

 

De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of 

embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de 

betaling van de belasting. 

 



Artikel 3 - Tarief 

 

De belasting wordt, op basis van het gewicht van het niet-geadresseerde drukwerk en de 

gelijkgestelde producten, vastgesteld als volgt: 

 

• 20–99 gram: 0,05 €/bedeeld exemplaar. 

• 100-499 gram: 0,10 €/bedeeld exemplaar. 

• 500-999 gram: 0,40 €/bedeeld exemplaar. 

• Vanaf 1.000 gram:  0,75 €/bedeeld exemplaar. 

 

Bij een verspreiding over het hele grondgebied Harelbeke wordt het aantal bussen 

gerekend die door de diensten van Bpost wordt opgegeven.  

 

Bij een gedeeltelijke verspreiding wordt het aantal bussen per deelgemeente of per 

straat, die door de diensten van Bpost wordt opgegeven, aangerekend. 

 

Artikel 4 - Vrijstelling 

 

Vrijstelling wordt verleend voor: 

 

§1 Elke kosteloze verspreiding van drukwerken beperkt tot en met een maximum van 

19 gram. 

 

§2 De periodieke verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, die voor minstens 

75% van de oppervlakte bestaat uit diverse advertenties van ondernemingen met 

een hoofdactiviteit in Harelbeke en die gratis de stadsinfo in hun publicatie 

afdrukken. 

 

§3 Twee publicaties per jaar van sport, jeugd, socio-culturele verenigingen, erkende 

feestcomités, onderwijsinstellingen en politieke partijen. Dit voor zover deze 

verenigingen/instellingen/organisaties hun hoofdactiviteit hebben op Harelbeeks 

grondgebied. De publicaties die in aanmerking genomen worden voor de vrijstelling 

zijn de eerste twee die verspreid worden. 

 

§4 Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden 

verspreid worden ter gelegenheid van wettelijk of decretaal voorziene verkiezingen, 

in een periode ingaande op de datum vastgesteld voor het indienen van de 

voordrachten tot en met de verkiezingsdatum. 

 

§5 Alle verspreidingen van drukwerk tussen 01.01.2017 en 01.04.2017 zijn vrijgesteld 

van de belasting. 

 

Artikel 5 - Aangifteplicht 

 

De belastingplichtige moet minstens één dag voorafgaand aan de verspreiding aangifte 

doen bij het stadsbestuur door middel van een aangifteformulier dat door het 

stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke 

inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide 

drukwerk of het gelijkgesteld product. 

 

Ingeval van een periodieke verspreiding kan een aangifte ingediend worden voor een 

periode van maximaal 3 maanden. 

 

Artikel 6 – Procedure ambtshalve vaststelling 

 

Bij gebrek van aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn of ingeval van onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens 



de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar 

en beroep. 

 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 

betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per 

aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de 

elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze 

elementen en het bedrag van de belasting. 

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde 

werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 

voor te dragen. 

 

Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren 

van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen. 

 

Artikel 7 - Belastingverhoging 

 

De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 

25%. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

Artikel 8 

 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 9 - Betaaltermijn 

 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

Artikel 10 - Bezwaarprocedure 

 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden 

vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend zijn door de 

belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de 

hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingschuldige vermelden. Het moet 

ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen 

vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden 

op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd. 

 

Van het bewaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien 

kalenderdagen na de indiening ervan.  

 

Artikel 11 

 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 

bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 

(algemene bepalingen), 3 onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de 

administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de 

belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van 

de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 



van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) 

van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Artikel 12 

 

Deze beslissing treedt in werking op 01.01.2017. 

 

Artikel 2: 

 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet.  

 

Artikel 3: 

 

Het zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur worden toegestuurd 

overeenkomstig art. 253 par. 1, 3° van het gemeentedecreet. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

10. Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder.  Aanslagjaar 2017–2019.  Vaststelling en opheffing 

belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het 

verhuren van voertuigen met een bestuurder. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het decreet van 20.04.2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de 

weg, gewijzigd bij decreten van 13.02.2004, 07.07.2006, 08.05.2009 en 04.04.2014 laat 

in artikel 36 toe de houders van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst te 

onderwerpen aan een jaarlijkse belasting.  Het decreet stelt het maximale tarief vast. 

 

Artikel 49 van hetzelfde decreet van 20.04.2001 stelt het tarief vast van de belasting 

voor exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.  De 

gemeente heeft decretaal geen keuzevrijheid om deze belasting al dan niet te vestigen. 

 

De gemeenteraad heeft op 12.10.2010 in toepassing van het aangehaalde artikel 49 

vanaf 2010 een gemeentelijke belasting ingesteld. 

 

Tot nu toe werd een belasting op taxi’s niet geheven.  De kosten die de stad echter heeft 

voor het afleveren, beheren en eventueel aanpassen van de vereiste vergunningen, de 

eventuele kosten van het aanleggen van een taxistandplaats op de openbare weg, het 

voordeel dat de exploitanten ondervinden van de door de stad Harelbeke aangelegde en 

onderhouden weginfrastructuur en het tegengaan van het “shoppen” waar men zijn 

vergunning aanvraagt (nu bv. de stad Kortrijk wel al een dergelijke belasting kent) 

verantwoordt het instellen van een belasting op taxidiensten zoals hierna is 

weergegeven. 

 

De financiële toestand van de gemeente zoals deze blijkt uit het meerjarenplan en het 

budget, zijnde het fiscaal hoofddoel, rechtvaardigt en vereist de noodzaak aan rendabele 

belastingen zoals deze op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder. 

 



Er is bijgevolg, gelet op het voorgaande, reden tot het invoeren van een belasting op 

taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zoals hierna 

in het beschikkend gedeelte aangegeven. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en 

instructies: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de 

artikelen 42, 43 § 2, 15° en 186; 

- het decreet van 20.04.2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer 

over de weg en tot oprichting van de mobiliteitsraad van Vlaanderen aangevuld  

gewijzigd bij decreten van 13.02.2004, 07.07.2006, 08.05.2009 en 04.04.2014, 

inzonderheid de aangehaalde bepalingen; 

- het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 

decreten van 28.05.2010 en 17.02.2012; 

- het besluit van 18.07.2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder zoals van kracht; 

- omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de 

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit. 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: De gemeentelijke belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder wordt onder de titel “Belasting op de taxidiensten en 

diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder” vastgesteld als volgt. 

 

Artikel 1: 

 

Met ingang van 01.01.2017 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019 wordt er een 

gemeentebelasting gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een 

taxidienst en op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een dienst voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder. 

 

De belasting is ten laste van de houder van de vergunning op 01.01 van het belastingjaar 

of op het moment van de afgifte van de vergunning. 

 

Artikel 2: 

 

De belasting op taxidiensten wordt als volgt vastgesteld: 

 

§ 1. 250 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg; 

 

§ 2. 300 euro per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op de 

openbare weg. 

 

Artikel 3: 

 

De belasting op de verhuur van voertuigen met bestuurder wordt vastgesteld op 250 

euro per jaar en per vergund voertuig. 



 

Artikel 4: 

 

De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder die, mits 

toelating van het college van burgemeester en schepenen, de vergunde voertuigen inzet 

als taxidienst en de exploitant van een taxidienst die, mits toelating van het college van 

burgemeester en schepenen, de vergunde voertuigen inzet als dienst voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder zijn de belastingen overeenkomstig artikel 2 én artikel 3 

verschuldigd. 

 

Artikel 5: 

 

§ 1. De bedragen vermeld in artikel 2 en 3 worden aangepast volgens de schommelingen 

van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

 

Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het 

indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te 

delen door het indexcijfer van de maand december 2000. 

 

§ 2. De in artikel 2 en 3 bedoelde belasting is verschuldigd voor het hele jaar, 

onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De belasting is 

jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.  

 

§ 3. De vermindering van het aantal voertuigen in het betrokken jaar geeft geen 

aanleiding tot een belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of de 

intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van één of meerdere 

voertuigen voor welke reden dan ook. 

 

Artikel 6: 

 

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 

30.05.2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de procedure voor de deputatie 

of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake bezwaarschrift tegen 

een provincie- of gemeentebelasting, decreet zoals van kracht. 

 

Artikel 7: 

 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 8: 

 

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2017.   

 

Met ingang van inwerkingtreding van dit reglement wordt het belastingreglement op de 

vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een 

bestuurder, vastgesteld door de gemeenteraad op 12.04.2010, opgeheven.  

 

Artikel 2: 

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.  

 

Artikel 3: 

 

Dit raadsbesluit zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur worden toegestuurd 

overeenkomstig artikel 253 par.1, 3° van het gemeentedecreet. 



DEPARTEMENT FINANCIËN 

11. Meerjarenplanwijziging stad 2014-2019/3. Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Volgens artikel 147 § 1 van het gemeentedecreet past de gemeenteraad jaarlijks waar 

nodig het meerjarenplan aan voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende 

jaar. 

 

In de loop van 2016 werd een grondige evaluatie gehouden van het strategisch 

meerjarenplan, aangezien de legislatuur halfweg is.  Het bestuur trok naar de burgers in 

een nieuwe editie van de Ronde van Harelbeke.  Vervolgens hield het college van 

burgemeester en schepenen het bestaande plan tegen het licht. Er werd kritisch 

geëvalueerd of de bestaande beleidsdoelstellingen op vandaag nog actueel zijn, welke 

financiële middelen ingezet worden om de actieplannen en acties te verwezenlijken, en er 

werd nagegaan of de acties nog wel een bijdrage leveren aan het slagen van de 

beleidsdoelstelling.  Een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen is opgenomen in de 

toelichtingsnota. 

 

Het resultaat van de besprekingen was dat de grote lijnen van het strategisch 

meerjarenplan behouden blijven, en dat het plan werd ontdaan van de verplichte 

rapportering naar Vlaanderen die sinds 2016 is weggevallen.  

De doelstellingen blijven behouden en tijdens de evaluatie werden hier en daar acties 

gebundeld, anders geformuleerd of geschrapt. Hiernavolgend een opsomming over de 

concrete wijzigingen op basis van de collegebeslissing van 23.08.2016.  

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de nieuwe formulering 

van de volgende doelstellingen, actieplannen en acties, zoals besproken tijdens de 

halflegislatuurevaluatie: 

- Actie 2.1.2 Aandacht voor vrije ruimte in nieuwe woonontwikkelingen en 

versterken van bestaande natuurwaarden in nieuwe ontwikkelingen 

- Actieplan 3.1 Veilige, gezonde en duurzame woningen 

- Actie 3.1.3 Duurzame initiatieven in en rond de woning 

- Actie 3.2.2 Verhogen aanbod betaalbare woningen op private huurmarkt 

- Actie 3.2.4 Activeren bestaand aanbod 

- Actieplan 3.3 Samenwerking om diverse doelgroepen te ondersteunen in hun 

woonvraag 

- Actie 3.3.1 Een lokaal woonoverleg zorgt voor afstemming tussen verschillende 

woonactoren op het grondgebied 

- Actie 3.3.2 Begeleiding van doelgroepen door samenwerking met woon- en 

welzijnsactoren 

- Actie 5.1.3 Reconversie site Nebim 

- Beleidsdoelstelling 6: Harelbeke wil inzetten op de integratie van burgers met een 

vreemde herkomst met het oog op een volwaardige participatie aan onze 

samenleving.  

- Actieplan 6.1 De dienstverlening is toegankelijk voor alle inwoners, met extra 

aandacht voor kwetsbare burgers van vreemde herkomst.   

- Actie 6.1.1 Initiatieven die dienstverlening toegankelijker maken 

- Actieplan 6.2 Er wordt permanent ingezet op sociale cohesie: van verschillen naar 

gemeenschappelijkheid. 

- Actie 6.2.1 Initiatieven die sociale cohesie bevorderen 

- Actieplan 6.3 De zelfredzaamheid van burgers van vreemde herkomst op vlak van 

o.a. taal, onderwijs, werk en politieke rechten is versterkt.  



- Actie 6.3.1 Initiatieven die de zelfredzaamheid versterken 

- Beleidsdoelstelling 8 Harelbeke wil de ontplooiing van ieder kind ondersteunen.  

- Actieplan 8.1 Harelbeke monitort de capaciteit in voorschoolse en buitenschoolse 

kinderopvang en basisonderwijs 

- Actie 8.1.1 Initiatieven rond monitoring van de capaciteit in voor- en 

buitenschoolse kinderopvang 

- Actie 8.1.2 Het gemeentelijk basisonderwijs beschikt over competente 

medewerkers voor de naschoolse kinderopvang 

- Actieplan 8.2 Harelbeke coördineert de feitelijke vereniging Huis van het Kind 

Harelbeke. 

- Actie 8.2.1 Initiatieven in Huis van het Kind Harelbeke 

- Actieplan 8.3 Harelbeke ondersteunt maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren. 

- Actie 8.3.1 Initiatieven ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen 

en jongeren. 

- Actieplan 9.1 We nemen onze beleidsvoorbereidende rol op om samen met het 

CBS een goede maat te zijn voor de Harelbekenaren.   

- Actieplan 9.2 We stellen transparante, proactieve en klantgerichte 

maatschappelijke dienstverlening voorop.   

- Actieplan 9.3 We zijn een modern bedrijf dat flexibel inspeelt op nieuwe 

uitdagingen. 

- Actieplan 9.4 We zetten onze schouders onder de systematische verbetering van 

de organisatie, zonder de druk hierbij te hoog te leggen. 

- Actieplan 9.5 We krijgen kansen om onze talenten te ontwikkelen en een 

ondernemende  kracht te ontwikkelen in de organisatie. 

- Actieplan 9.6 We vormen een stevige menselijke ketting door alle schakels goed 

te verbinden. 

- Actieplan 9.7 Collegialiteit en wederzijds vertrouwen zijn hierbij essentieel. 

- Beleidsdoelstelling 10 Harelbeke wil zijn blik verruimen via lokale, regionale en 

internationale samenwerkingsverbanden en actief wereldburgerschap promoten. 

- Actie 10.1.1 De samenwerking tussen stad/OCMW wordt afgestemd in functie van 

een doelgericht sociaal beleid 

- Actieplan 10.4 De stad zet lokaal in op actief wereldburgerschap 

- Actie 10.4.1 Initiatieven inzake actief wereldburgerschap 

- Actieplan 10.5 De stad versterkt samen met haar partnerstad in het Zuiden, 

Eenhana, beide lokale besturen en hun middenveld 

- Actie 10.5.1 Initiatieven in functie van Zuidwerking 

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het schrappen van 

volgende acties uit het strategisch meerjarenplan, zonder dat die vervangen worden door 

nieuwe acties: 

- Actie 1.3.1 Het creëren van grotere handelspanden in het centrum. 

- Actie 7.1.3 Er wordt gestreefd naar een positieve herverdeling van het 

Gemeentefonds voor de stad. 

- Actie 10.2.1 Harelbeke zal zijn rol spelen in de uitbouw van het regionaal 

cultuurbeleid. 

- Actie 10.2.2 Regionale samenwerking aftoetsen voor personeelsaangelegenheden. 

- Actie 10.2.4 De sportdienst onderhoudt verder goede contacten en werkt nauw 

samen met provinciale en Vlaamse sportinstanties. 

 

Volgens artikel 15 van het BBC-besluit bevat een aanpassing van het meerjarenplan 

minstens volgende stukken : 

 

1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota; 

2° het financiële doelstellingenplan (M1); 

3° de staat van het financiële evenwicht (M2); 

4° een motivering van de wijzigingen. 



 

Het financieel evenwicht kan enkel worden aangetoond als de rekening 2015 is 

vastgesteld door de raad en verwerkt in het meerjarenplan. 

 

De vereiste van het financieel evenwicht is pas vervuld als: 

 

1° het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter dan of gelijk is aan 0; 

2° de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar groter dan of gelijk is 

aan 0; 

3° er geen andere elementen zijn waaruit zou blijken dat het evenwicht fictief is. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 door de gemeenteraad van 

16.12.2013 

- Vaststelling van de eerste meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 door de 

gemeenteraad van 15.12.2014 

- Vaststelling van de tweede meerjarenplanwijziging 2014-2019/2 door de 

gemeenteraad van 21.12.2015 

- Goedkeuring van de rekening 2015 door de gemeenteraad van 20.06.2016 

- Halflegislatuurevaluatie: goedkeuren bijsturing strategisch meerjarenplan van 

23.08.02016 

- Inbreng van het resultaat van de rekening 2015 in de budgetwijziging 2016/1 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 12.09.2016 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 21.11.2016. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad stelt de meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 zoals voorgelegd door 

het college van burgemeester en schepenen vast, met inbegrip van de ter zitting 

aangepaste stoffelijke misslag, zijnde: 

 

- Het saldo van de investeringen in AP1.3 Winkels en horecazaken centrum 

bedraagt 0 euro in het jaar 2017 (in plaats van -25.000 euro). 

- Het saldo van de investeringen in AP1.3 Winkels en horecazaken centrum 

bedraagt 0 euro in het jaar 2018 (in plaats van -10.000 euro). 

- Het saldo van de investeringen in AP1.5 aangename woon- en belevingsruimte 

centrum bedraagt -125.000 euro in het jaar 2017 (in plaats van -100.000 euro). 

- Het saldo van de investeringen in AP1.5 aangename woon- en belevingsruimte 

centrum bedraagt 140.000 euro in het jaar 2018 (in plaats van 150.000 euro). 

 

 

  



12. Stadsbudget 2017. Vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Volgens artikel 148 van het gemeentedecreet stelt de gemeenteraad voor het begin van 

ieder financieel boekjaar het budget van de gemeente vast op basis van het 

meerjarenplan.   

 

Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een aantal bijlagen. 

 

De beleidsnota omvat de doelstellingennota en het doelstellingenbudget, de financiële 

toestand en de lijsten van overheidsopdrachten, daden van beschikking en nominatieve 

subsidies. 

 

De financiële nota bestaat uit het exploitatie-, het investerings- en het 

liquiditeitenbudget. 

 

Het budget geeft de raming weer van de ontvangsten en de uitgaven van een financieel 

boekjaar en is een concretisering van de lange termijnvisie van het strategisch 

meerjarenplan naar de korte termijn. 

 

In de beleidsnota wijst de financiële toestand uit dat het budget past binnen het 

meerjarenplan. 

 

Er zijn 34.140.371 euro exploitatie-uitgaven (excl. aflossingen van leningen) en 

36.347.782 euro exploitatie-ontvangsten. Het investeringsbudget bedraagt 3.142.524 

euro en de aflossingen bedragen 1.714.972 euro, waardoor er geëindigd wordt op een 

gecumuleerd budgettair resultaat van 3.766.631 euro. Na aftrek van de bestemde 

gelden, blijft er nog een resultaat op kasbasis van 1.717.159 euro over. 

 

De adviesprocedure werd nageleefd. 

 

Het managementteam heeft positief advies verstrekt op 21.11.2016. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met 15 stemmen voor, 13 stemmen tegen 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad stelt het stadsbudget 2017 vast met voorgaande cijfergegevens. 

 

 

  



DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

13. Woonplan. Opheffing wegens integratie in de strategische 

meerjarenplanning. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In 2016 werd een halflegislatuurevaluatie van het strategisch meerjarenplan gehouden. 

Dit heeft gezorgd voor een aantal inhoudelijke aanpassingen van de doelstellingen, 

actieplannen en acties. Dit was ook het geval voor de beleidsdoelstelling over Wonen. 

 

In het subsidiedossier van Woonwijs was opgenomen dat er een woonactieplan zou 

opgemaakt worden. In het lokaal woonoverleg van 02.07.2015 werd duidelijk dat de 

meerwaarde daarvan, naast bestaande documenten, klein zou zijn. Het leek meer 

opportuun om de doelstellingen en acties uit de meerjarenplanning te gebruiken als 

kapstok, mits meer inhoudelijke elementen toe te voegen (i.p.v. enkel focus op het 

financiële). Er werd toen gesteld dit mee te nemen in de halflegislatuurevaluatie met als 

resultaat een volledige integratie van het woonplan in de meerjarenplanning.  

 

De meerjarenplanwijziging wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 19.12.2016. 

 

Het woonplan uit 2006 dient opgeheven te worden. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Art. 42 van het gemeentedecreet 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 door de gemeenteraad van 

16.12.2013 

- Goedkeuren ‘Lokaal woonplan Harelbeke – wijziging A’ van 18.12.2006. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad gaat akkoord om het bestaande woonplan op te heffen. 

 

 

14. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Industrie-Eilandjes'. 

Definitieve vaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 



In het college van burgemeester en schepenen van 9 december 2014 werd beslist tot de 

opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Industrie-Eilandjes”. 

 

De gemeenteraad nam in zitting van 16 maart 2015 kennis van de beslissing tot 

opmaak en heeft de contractuele voorwaarden en raming goedgekeurd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen belastte in zitting van 31 maart 2015 de 

Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, met de opmaak 

van het RUP.  

 

De plenaire vergadering bracht op 17 december 2015 een gunstig advies uit, behoudens 

te voldoen aan enkele opmerkingen. 

 

Er werd op 5 juli 2016 een infovergadering georganiseerd voor de betrokken bewoners. 

 

Artikel 4.2.3. van het decreet van 27 april 2007 (plan MER-decreet) maakt in bepaalde 

gevallen de opmaak van een plan-MER verplicht bij de opmaak van een RUP.  

Overeenkomstig artikel 4.2.5. van hetzelfde decreet werd het plan onderworpen aan een 

onderzoek tot milieueffectrapportering. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

heeft op 19 augustus 2014, op basis van het screendossier en de uitgebrachte adviezen 

terzake, geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding gaf tot aanzienlijke 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

 

Op basis van voormelde adviezen werd het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan ‘Industrie-Eilandjes’ en de daarbij horende stukken opgemaakt door de 

Intercommunale Leiedal, stedenbouwkundig ontwerper. 

 

De gemeenteraad heeft het ontwerp van het RUP ‘Industrie-Eilandjes’ voorlopig 

vastgesteld in zitting van 20 juni 2016. 

 

Het openbaar onderzoek, dat geopend werd in zitting van het college van burgemeester 

en schepenen van 21 juni 2016, liep van 27 juni 2016 tot en met 25 augustus 2016. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft de Deputatie van West-Vlaanderen op 

18 augustus 2016 het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan gunstig 

geadviseerd. 

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek heeft het Departement Ruimte Vlaanderen 

op 2 augustus 2016 op het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

geen verdere opmerkingen geformuleerd. 

 

Het openbaar onderzoek werd gesloten in zitting van het college van burgemeester en 

schepenen van 6 september 2016 waarbij werd vastgesteld dat er 14 bezwaren en 

opmerkingen werden ingediend door: 

 

1. Bvba Valtan, Kortrijksesteenweg 275B, 8530 Harelbeke, schriftelijk ontvangen op 

06.07.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Kortrijksesteenweg: niet akkoord 

minimumoppervlakte perceel in zone voor lokale bedrijvigheid, aanpassing 

zonegrens gelijklopend aan bouwlijn gebouw 

 

2. Infrabel, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, schriftelijk ontvangen op 

12.07.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Deerlijksesteenweg: intekening bouwvrije 

strook van 10m langsheen het spoor 

  



3. Nv Jos Vanneste, Peter Pauwel Rubensstraat 3, 8530 Harelbeke, schriftelijk 

ontvangen op 15.07.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Kortrijksesteenweg: foutieve omschrijving 

bedrijfsactiviteit, bestaande exploitatie moet verder kunnen in geval van verkoop, 

bestemming verschillende aanpalende percelen ook als milieubelastende industrie 

mogelijk maken in geval van aankoop door Vanneste 

 

4. Spleers Nico-Nys Inge, Kleine Waregemsestraat 5, 8530 Harelbeke, schriftelijk 

ontvangen op 25.07.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Deerlijksesteenweg: bestemming woning niet 

wijzigen van woongebied in gemengde bedrijvigheid 

 

5. Publius, Beneluxpark 27B, 8500 Kortrijk, voor R. & M. Bossuyt & wed. Dewitte 

Deerlijksestraat 45 schriftelijk ontvangen op 11.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Deerlijksesteenweg: handelsbestemming 

toelaten binnen zone voor lokale bedrijvigheid 

 

6. Caveye Chris- Decaluwe Veronique, Herpelsstraat 66, 8530 Harelbeke, schriftelijk 

ontvangen op 22.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Kortrijksesteenweg: niet akkoord 

minimumoppervlakte perceel in zone voor lokale bedrijvigheid, niet akkoord 

groenbuffer en bij parkeervoorziening geen plaats meer voor activiteit 

 

7. Huurland, Kortrijksesteenweg 167, 8530 Harelbeke, digitaal ontvangen op 

22.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Kortrijksesteenweg: niet akkoord 

minimumoppervlakte perceel in zone voor lokale bedrijvigheid, niet akkoord 

groenbuffer en bij parkeervoorziening geen plaats meer voor activiteit 

 

8. Aluhover , Kortrijksesteenweg 271, 8530 Harelbeke, schriftelijk ontvangen op 

23.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Kortrijksesteenweg: niet akkoord 

minimumoppervlakte perceel in zone voor lokale bedrijvigheid, niet akkoord 

parkeernorm 

 

9. Stijn Geldof-Liesbeth Vandeputte,  Politieke Gevangenenstraat 138, 8530 

Harelbeke, schriftelijk ontvangen op 24.08.2016 

Samengevat ontwerp: : deelplan restperceel Harelbeke Zuid: geen bedrijvigheid 

met bijkomende hinder, herstel / vergoeding bij beschadiging afsluiting, 

bebouwing zo ver mogelijk van de perceelsgrens om geluidshinder en schaduw te 

voorkomen, beperken bouwhoogte, inplanting haag, parkeren/doorgang enkel aan 

kant Venetiëlaan, opslag, vraag wijziging bestemming naar bouwgrond 

 

10. Plan+ BVBA, Assesteenweg 199 1750 Lennik voor De Stip nv, Waterlelielaan 1, 

9032 Wondelgem, schriftelijk ontvangen op 25.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Deerlijksesteenweg: verplaatsing zonegrens 

tussen gemeenschapsvoorzieningen-lokale bedrijvigheid-wonen, positie aslijn 

toegang gemotoriseerd verkeer, ruimere voorschriften in zone voor wonen langs 

Deerlijksesteenweg, statuut toegang garages, omschrijving bedrijfswoning, 

parkeernorm lokale bedrijvigheid, onduidelijkheid ligging fietsverbinding langs 

spoor 

 

11. Advocatenkantoor Bram Vandromme, Kapucijnenstraat 14, 8500 Kortrijk, voor 

dhr. en mevr. Viérin-Vanneste, Peter Pauwel Rubensstraat 5, 8530 Harelbeke, 

schriftelijk ontvangen op 25.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Kortrijksesteenweg: bestemming woning niet 

wijzigen van woongebied naar lokale bedrijvigheid, uitbreiden plangebied met 



zone voor wonen in de ruime zin, beperken bouwhoogte in lokale bedrijvigheid, 

vergroten groenbuffer, invoeren terreinbezetting in zone lokale bedrijvigheid 

 

12. Advocatenkantoor Bram Vandromme, Kapucijnenstraat 14, 8500 Kortrijk, voor 

dhr. en mevr. Tempelaere-Kesteleyn, Peter Pauwel Rubensstraat 7, 8530 

Harelbeke schriftelijk ontvangen op 25.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Kortrijksesteenweg: bestemming aanpalend 

perceel niet wijzigen van woongebied naar lokale bedrijvigheid, uitbreiden 

plangebied met zone voor wonen in de ruime zin, beperken bouwhoogte in lokale 

bedrijvigheid, vergroten groenbuffer, invoeren terreinbezetting in zone lokale 

bedrijvigheid 

 

13. Nancy Colman, Deerlijksestraat 41, 8530 Harelbeke, digitaal ontvangen op 

24.08.2016 

Samengevat onderwerp: deelplan Deerlijksesteenweg: tuin niet inkleuren als 

industriegebied 

 

14. BVBA Valtan, Kortrijksesteenweg 275B, 8530 Harelbeke, digitaal ontvangen op 

30.08.2016 = laattijdig 

 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening (GECORO) heeft op 21 september 

2016 de ingediende bezwaren, adviezen en opmerkingen gebundeld en geeft volgend 

advies voor definitieve vaststelling: 

 

A. Departement Ruimte Vlaanderen 

 

Gunstig advies. 

 

B. Deputatie 

 

- Deerlijksesteenweg: fietssnelweg wordt gedragen mits aankoop door de 

stad. Tracé met gedetailleerd plan te bepalen  neemt akte 

GECORO neemt akte van de eigendomsvraag. Dit is verder te bespreken, 

buiten het RUP, met de stad en provincie. 

Er zal uiteraard naar uitwerking toe een gedetailleerd plan nodig zijn, want 

nu is de zone in het RUP nog verschuifbaar. 

 

- Molenhuis: randvoorwaarden (verenigbaar, parkeren) zijn uiterst belangrijk 

 ongegrond 

Aangezien deze voorwaarden opgenomen zijn in de verordenende 

voorschriften, zullen deze op vergunningenniveau afgetoetst moeten 

worden. 

 

- Kortrijksesteenweg: maximale oppervlakte voor ondergeschikte activiteiten 

bepalen  ongegrond 

Net zoals in andere RUP’s al beslist werd, kiest de GECORO om zoveel 

mogelijk flexibiliteit te bewaren en dus niet te kwantificeren. 

 

- Harelbeke-Zuid maximale oppervlakte voor ondergeschikte activiteiten 

bepalen, bedrijfswoning best te integreren in het bedrijfsgebouw, motivatie 

om dit niet te doen ontbreekt  deels ongegrond, deels gegrond 

Zie hoger. De reden om een bedrijfswoning niet te integreren vloeit voort 

uit de ruimtelijke structuur van de bebouwing langs de Politieke 

Gevangenenstraat waar in een eerste gedeelte bedrijfswoningen met 

achterliggende bedrijfsloodsen staan, gevolgd door woningen. Deze 

motivering zal opgenomen worden in het RUP. 

 



1. Bvba Valtan, Kortrijksesteenweg 275B, 8530 Harelbeke, schriftelijk ontvangen 

op 06.07.2016 

Deelplan Kortrijksesteenweg 

 

- Minimale oppervlakte perceel van 1500m2 te hoog gezien huidig perceel 

slechts 650m2 (met oprit door woonzone) is.  deels gegrond, deels 

ongegrond 

Voorschrift 2.3 laat uitzonderingen toe voor percelen met vergunde 

gebouwen. De GECORO geeft het advies om in de toelichting te specifiëren 

dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor het uitbreiden van bebouwing 

op die percelen of dat percelen verder mogen uitbreiden. Er moet ook 

aandacht zijn voor percelen die zich deels in zone voor wonen en deels in 

zone voor lokale bedrijvigheid komen, hoe daar mee omgegaan wordt. 

 

- Zonegrens 2 en 3 loopt doorheen gebouw  gegrond 

De grens neemt maar een heel klein stukje van het gebouw niet mee, 

waardoor het aangewezen is deze grens gelijk te leggen met de bouwlijn. 

 

2. Infrabel, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, schriftelijk ontvangen op 

12.07.2016 

Deelplan Deerlijksesteenweg 

 

- Vraag tot bouwvrije bufferstrook van 10m t.a.v. onderkant talud t.b.v. 

toekomstige ruimte-impact van de spoorlijn door strengere 

reglementeringen, fietspad als tijdelijk medegebruik  ongegrond 

De GECORO meent dat dergelijke vraag niet op perceelsniveau of voor een 

heel klein deel van het grondgebied kan opgelost worden. Hier zijn 

richtlijnen nodig op Vlaams niveau. De tijdelijkheid van het fietspad, wat 

aangehaald wordt in de brief, roept bovendien veel vragen op. Hier is het 

immers de bedoeling een fietspad als vast gegeven te voorzien. 

 

3. Nv Jos Vanneste, Peter Pauwel Rubensstraat 3, 8530 Harelbeke, schriftelijk 

ontvangen op 15.07.2016 

Deelplan Kortrijksesteenweg 

 

- Omschrijving activiteiten bedrijf is verkeerd  gegrond 

Dit dient aangepast in de toelichtingsnota. 

 

- Nabestemming houdt geen rekening met verderzetten bestaande 

exploitatie in geval van verkoop of overdracht  gegrond 

Op zich mag eigenaarschap daarin niet bepalend zijn, maar wel de 

bestaande exploitatie/activiteiten. Dit moet verduidelijkt worden in de 

voorschriften.  

 

- Vraag tot opname aangeduide percelen in zone lokale bedrijvigheid in zone 

milieubelastend bedrijf wegens geringe handelswaarde (1) of te klein om 

als zelfstandig lokaal bedrijf te kunnen gebruiken (2)  deels gegrond, 

deels ongegrond 

 

Het is geen taak van de GECORO de handelswaarde van een perceel/pand 

in te schatten. Mogelijks speelt de zichtlocatie langs de Kortrijksesteenweg 

hier wel een rol in. De huidige percelen langs de Kortrijksesteenweg 

functioneren (ook met hun beperkte grootte, zie eerder bezwaren). Bij het 

voorzien van uitbreidingsgronden naar de Kortrijksesteenweg,  komt het 

bedrijf op die manier steeds dichter bij omringende bebouwing, 

groenbuffering nodig, … . De lokale bedrijvigheid is op heden een 

overgangszone. 



Perceel met aanduiding 2 is 870m2. Aangezien de percelen aan de 

achterzijde van de Kortrijksesteenweg wel functioneren met die grootte, 

lijkt dit geen probleem te zijn. Er moet wel opgepast worden met de 

uitzonderingsregel voor percelen in lokale bedrijvigheid:  

Bestaande bebouwing (2.3 op p.191) heeft rechten, maar bestaande 

perceelsgroottes niet. Er zou een probleem zijn op vergunningenniveau 

zolang het perceel geen 1500m behaalt. Dit moet opgelost worden in de 

voorschriften. 

De GECORO meent dat het perceel met aanduiding 2, waardoor het bedrijf 

dan dichter bij de straat komt te liggen wel in aanmerking kan komen om 

eventueel bij het bedrijf te voegen.   

 

4. Spleers Nico-Nys Inge, Kleine Waregemsestraat 5, 8530 Harelbeke, schriftelijk 

ontvangen op 25.07.2016 

Deelplan Deerlijksesteenweg 

 

- Woning ingekleurd als gemengde bedrijvigheid  gegrond 

Door de schaal van het gewestplan ligt de woning op de grens tussen 

woongebied en industriegebied. Afgaand op de vorm van de zonegrens en 

de perceelsvormen, mag verondersteld worden dat deze woning in 

woongebied op het gewestplan ligt. Het aanpalende bedrijf ligt met een 

gedeelte van zijn perceel ook in woongebied (palend aan de straat) en 

wordt in het RUP zone voor gemengde bedrijvigheid. 

De woning aanpassen betekent één woning omringd door industriegebied. 

Meer grond aanpassen betekent minder mogelijkheden voor het bedrijf. 

Er wordt besloten tot het aanduiden van een wisselbestemming voor het 

woonperceel. 

 

5. Publius, Beneluxpark 27B, 8500 Kortrijk, voor R. & M. Bossuyt & wed. Dewitte 

Deerlijksestraat 45 schriftelijk ontvangen op 11.08.2016 

Deelplan Deerlijksesteenweg 

 

- Toelichting activiteiten met vermelding dat huidige functie geacht vergund 

zijn  geen oordeel 

Stedenbouwkundig onderzoek ten gronde is nodig. Voorlopig onderzoek 

(lijst van vergunningsonderwerpen in databank) lijken niet te wijzen op een 

handelsfunctie, maar hier kan geen uitspraak over gedaan worden, zonder 

alle bouwvergunningen, bouwjaren e.d. grondig te bekijken. 

 

- Vraag om meer functiemogelijkheden, meer bepaald groot- en 

kleinhandel/toonzalen, kantoren (met uitzondering verkoop goederen 

persoonsuitrusting),  op basis geciteerde tekst GRS: zonevreemdheid 

huidige functie-invulling en langs 2 zijden omringd met woningen waardoor 

industriële bestemming minder aangewezen is. Voldoende draagkracht 

voor groot- en kleinhandel. Voorstel van voorschrift  deels ongegrond, 

deels geen oordeel 

 

Het perceel wordt niet langs 2 zijden door woningen omringd: één zijde 

handelscomplex, één zijde spoorweg, één straatzijde en één zijde 

woningen. De voorgestelde bestemming lokale bedrijvigheid is net een 

bestemming met beperkte impact waardoor niet kan gesteld worden dat 

een industriële bestemming minder aangewezen is.  

 

De geciteerde tekst uit het GRS is opgedeeld in twee delen. Het eerste 

gedeelte is te vinden op p.91-92 van het herziene GRS d.d. 12.07.2012.  

Het tweede citaat over verbreding van functies komt uit het eerste GRS  

d.d. 26.05.2005 origineel (p.65). Het vorige structuurplan was op dat vlak 



iets minder strikt: bedrijvigheid was de eerste optie voor industrie-

eilandjes, maar andere zaken moesten ook kunnen. In het huidig 

structuurplan geldt het principe dat er bedrijvigheid moet komen en pas als 

dat niet kan, kunnen er (gemotiveerd) andere functies kunnen (behoudens 

zonevreemdheid). 

  

Het toepassen van de mogelijkheid om zonevreemdheid op te lossen staat 

of valt met bestaande vergunningen of het vergund geacht zijn van de 

gebouwen/functies. Wederrechtelijk ingerichte functies kunnen niet onder 

noemer zonevreemdheid gecatalogeerd worden. Het stedenbouwkundig 

onderzoek (zie hoger) moet hier dus uitsluitsel brengen om eventueel meer 

mogelijkheden in het kader van de concrete zonevreemde functie toe te 

laten. 

De discussie of deze functie een groothandel (en dus lokale bedrijvigheid 

is), is een item om te behandelen op vergunningenniveau. 

 

6. Caveye Chris- Decaluwe Veronique, Herpelsstraat 66, 8530 Harelbeke, 

schriftelijk ontvangen op 22.08.2016 

Deelplan Kortrijksesteenweg 

 

- Minimale perceelsgrootte in zone voor bedrijvigheid – geen probleem 

huidige vergunning, wel toekomstige  deels gegrond, deels 

ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Inkleuring groenbuffer en parkeervoorziening onmogelijk voor kleine 

perceelsgrootte  deels ongegrond, deels gegrond 

Aangezien er verschillende eigenaars zijn tussen de strook zone voor 

wonen en de achterliggende zone voor lokale bedrijvigheid is een beperkte 

groenstrook van 5m terecht. Het voorschrift spreekt enkel over buffering 

t.a.v. aanpalende woonpercelen, niet van een standaard buffer tussen 

paars en rood .  

Bestaande bebouwing heeft uiteraard zijn rechten. Het is pas als een 

bestaand gebouw, dat bv. op de perceelsgrens staat en er geen ruimte is 

voor die 5m buffer, afgebroken wordt, dat dat zal opgelegd worden. 

Voor het parkeren wordt aangegeven dat voor de uitzonderlijke percelen 

<1500m2 het parkeren moet beoordeeld worden op de specifieke situatie 

via een parkeernota, zonder op voorhand in het RUP een minimum op te 

leggen. 

 

7. Huurland, Kortrijksesteenweg 167, 8530 Harelbeke, digitaal ontvangen op 

22.08.2016 

Deelplan Kortrijksesteenweg 

 

- Huurland per 1.09.2016 volledig gebruik van site – voorheen Turbotrucks 

in verhuur in achterste gedeelte magazijn. Activiteit Huurland in 

schemerzone handel/bedrijvigheid.   deels gegrond, deels ongegrond  

Het bepalen van de functie is een taak van het vergunningenniveau, er is 

bovendien te weinig info om hierover te oordelen. Op de vraag om nog 

verdere opsplitsing van percelen lokale bedrijvigheid wordt niet tegemoet 

gekomen. Er zijn uitzonderingen voor bestaande kleinere percelen. 

Het is zo dat bedrijvigheid over het ganse perceel wel kan – immers in de 

zone voor wonen is bedrijvigheid toegelaten. Er moet wel opgepast worden 

met de definiëring in de voorschriften van nevenfuncties, wellicht is 

nevengeschikt hier eerder aan de orde. Met het huidige RUP wordt de zone 

langs de Kortrijksesteenweg door zonevreemdheid verruimd naar een zone 

voor wonen. Er is echter geen reden om het ganse perceel voor handel te 



gaan bestemmen (het is immers niet ongeschikt om er bedrijvigheid op uit 

te oefenen)? 

Het is wel aangeraden om de zonegrens op de feitelijke scheiding (mocht 

die er zijn) van achterste en voorste gedeelte te leggen. 

 

8. Aluhover , Kortrijksesteenweg 271, 8530 Harelbeke, schriftelijk ontvangen op 

23.08.2016 

Deelplan Kortrijksesteenweg 

 

- Minimale perceelsoppervlakte + bedrijf in twee zones  deels gegrond, 

deels ongegrond 

Zie hoger. 

 

- Minimum 5 parkeerplaatsen voor min. Perceel van 1500m2 te relateren 

aan perceelsoppervlakte.  gegrond 

Zie hoger. 

 

9. Stijn Geldof-Liesbeth Vandeputte,  Politieke Gevangenenstraat 138, 8530 

Harelbeke, schriftelijk ontvangen op 24.08.2016 

Deelplan Harelbeke Zuid 

 

- Omwille van aanpalende woningen, geen bedrijvigheid met bijkomende 

hinder  ongegrond 

Bestaande bestemming is milieubelastende industrie, zonering lokale 

bedrijvigheid zou er net voor moeten zorgen dat minder hinder zou zijn 

mocht een activiteit zich er vestigen. 

 

- Beschadigingen aan bestaande afsluiting of haag hersteld en vergoed  

geen oordeel 

Geen stedenbouwkundig argument. 

 

- Bedrijf met geïntegreerde woning of met losstaande woning zo ver 

mogelijk van de perceelsgrens en zo laag mogelijk omwille van lawaai en 

schaduw (schaduwsimulaties op basis van toegelaten bouwhoogte)  

deels gegrond, deels ongegrond 

De functie moet volgens de voorschriften een beperkt impact hebben 

(lawaai).   

Bij een losstaande woning met een nokhoogte van 13m is de 

schaduwimpact dezelfde als zou het perceel voor woningbouw bestemd 

worden. Een woning aan straatkant is het volgen van de ruimtelijke 

structuur van de straat. De eigen verkaveling van de bezwaarindiener laat 

een bouwhoogte van 6m kroonlijst met een bouwdiepte op de verdieping 

van 14m toe. Dit betekent dat een nokhoogte van 13m mogelijk is. 

Bovendien is de simulatie van de schaduw van de woning verkeerd: er 

werd een volume met plat dak van 13m hoog gebruikt, wat uiteraard een 

grotere impact heeft dan een hellend dak. Er is bovendien geen info van de 

schaduw bestaande gebouwen. 

Voor de simulatie van het bedrijfsgebouw van max. 7m hoog wordt gesteld 

dat er nooit van uit gegaan mag worden dat een naburig perceel altijd 

schaduwvrij moet blijven. De vraag is of de schaduw hinderlijk is. 

Abstractie makend van de wintermaanden is de tuin volledig beschaduwd 

vanaf 16u in tussenseizoen. Dit kan opgelost worden door een beperkte 

afstand op te leggen. Nu is er in het RUP geen afstand bepaald. 

  



- Bedrijfswoning gelijklopende uitvoering als geplaatste woningen  

ongegrond 

Zie hierboven qua gabariet woning. De mogelijkheden in de eigen 

verkaveling zijn groter dan de uitvoering van de woning. De inplanting van 

6m achter de rooilijn is gelijkaardig aan de 5m in de verkaveling. 

 

- Haag plaatsen op 1,5m van de perceelsgrens wegens bestaande duurzame 

afsluiting (afsluiting + haag) en volledige perceelsgrens, hoogte beperken 

tot bestaande afsluiting  deels gegrond, deels ongegrond 

Het is onmogelijk om een strook vrij te laten i.f.v. onderhoud. De hoogte 

van de bestaande afsluiting wordt niet meegegeven in bezwaar. Op 

streetview is enkel een houten afsluiting te zien en de reële situatie kan 

aldus niet ingeschat worden. 

De geest van het voorschrift is een haag langs de volledige perceelsgrens: 

een herformulering van het voorschrift kan soelaas bieden (oostelijke 

perceelgrens met aanpalende woning). 

 

- Parkeervoorzieningen voor bestel- en vrachtwagens langs Venetiëlaan, 

geen doorgangsweg in verlengde perceelsgrens op Politieke 

Gevangenenstraat  ongegrond 

Ontsluiten van het bedrijf via de Politieke Gevangenenstraat is niet 

toegelaten. Laden en lossen zal bijgevolg ook aan de kant Venetiëlaan 

gebeuren. De Politieke Gevangenenstraat is een straat met veel lokale 

bedrijvigheid, parkeerplaatsen voor bestelwagens zijn niet storend, het 

perceel is niet van die grootte-orde dat er vrachtwagens geparkeerd 

kunnen staan. 

 

- Opslag binnenin de bedrijfsruimtes of indien buiten maatregelen inzake 

geurhinder en lekkages/verontreiniging   ongegrond 

Maatregelen over geurhinder of lekkages zijn geen stedenbouwkundige 

argumenten. 

 

- Aflopen regenwater naar eigen terrein  ongegrond 

Het is niet toegestaan af te wateren naar een ander terrein (burgerlijk 

wetboek) en moet derhalve niet specifiek opgenomen worden in 

stedenbouwkundige voorschriften. 

 

- Voorstel van wijzigen bestemming naar bouwgrond gezien vele 

opmerkingen en akkoord tot uitbreiden eigen woning. Redenen: uniforme 

inkleuring, geen extra bedrijvigheid met extra hinder en extra verkeer, 

voorstel groenblijvende haag met bomen als perceelsomranding = 

beeldkwaliteit dat parkeren in bermen oplost (wegens afsluiting), 

ondersteunen biodiversiteit  ongegrond 

Het uniform inkleuring van straten of een groep percelen is geen doel op 

zich. De bestemming vloeit voort uit de bestaande beleidskaders. 

In dit gebied kan onmogelijk gesteld worden dat bijkomende bedrijvigheid 

niet meer mogelijk is door het veroorzaken van hinder. Er is enerzijds het 

aangrenzend industrieterrein en anderzijds de menging van wonen en 

lokale bedrijvigheid in de Politieke Gevangenenstraat. 

Het voorstel om dit in te richten als tuin met biodiversiteit is niet relevant 

gezien niet gezocht moet worden naar wat feitelijk kan, maar wat past in 

de beleidskader. Daarnaast is het onmogelijk om stedenbouwkundige 

garanties naar biodiversiteit in een tuin op te leggen. Immers, een tuin kan 

eveneens bestaan uit een grasveld met zwembad. 

  

  



10. Plan+ BVBA, Assesteenweg 199 1750 Lennik voor De Stip nv, Waterlelielaan 

1, 9032 Wondelgem, schriftelijk ontvangen op 25.08.2016 

Deelplan Deerlijksesteenweg 

 

- Optimalisatie parkeervraag politiesite met gevolgen voor begrenzing zone 

voor gemeenschapsvoorzieningen. Grens op 8m politiegebouw i.p.v. 12m 

stoffenwinkel geen oordeel 

Het secretariaat geeft aan dat er voor de zomer een plan met akkoord van 

alle betrokken partijen was voor de inrichting van de parking waarop de 

noordelijke zonegrens op vastgelegd werd. De westelijk zonegrens werd 

zodanig gedefinieerd dat er zoveel mogelijk opties waren in het voorzien 

van een toegang. De GECORO stelt dat de concrete inrichting van de 

parking moet beoordeeld worden en als dit plan naar mobiliteit en 

inrichting beter is, de zonegrens desgevallend kan aangepast worden. 

 

- Grenslijn zone voor wonen – zone lokale bedrijvigheid 50m diep maken 

(gelijk met aanpalende)  ongegrond 

Het gewestplan is hier geen basis om de diepte van de strook te bepalen. 

Het perceel komt door zijn zonevreemdheid in aanmerking voor een 

bestemmingswijziging. Net zoals in andere deelplannen kan er niet zomaar 

uit opportuniteit woonzone gecreëerd worden. Het niet recht doorlopen van 

de grens kan op inrichtingsniveau opgelost worden. 

 

- Stedelijk wonen met commerciële functie op het gelijkvloers niet vertaald 

in de voorschriften. Voorschriften geënt op bestaande gabarieten. Vraag 

om op basis aantal bouwlagen/-hoogte in de omgeving meer of minder toe 

te laten en door te trekken naar gabariet  ongegrond 

De ruimtelijke structuur van de straat is bepalend in de vastlegging van het 

voorschrift. Het concrete voorstel tot het loslaten van het aantal bouwlagen 

biedt enorm veel flexibiliteit, maar geen rechtszekerheid, waartussen een 

evenwicht moet gevonden worden. De GECORO meent dat het aantal 

bouwlagen een element is dat op voorhand bepaald moet worden. 

Het inrichtingsvoorstel op zich wordt niet beoordeeld door GECORO, maar 

er wordt toch opgemerkt dat het huidig voorstel van stedelijk wonen zeer 

dens is. Om problemen met privacy te vermijden worden de voorschriften 

van 2 bouwlagen en een dak gelaten zoals ze zijn.  

 

- Juridisch statuut toegangsweg naar achterliggende bedrijf  geen 

oordeel 

Een RUP moet dit niet definiëren. Aktes tussen derden zijn mogelijks niet 

gekend.  

 

- Thuisnijverheid is bedrijfswoning zonder voorwaarden bewakingspersoneel 

 gegrond 

Ontwerper Intercommunale Leiedal formuleert dit zo omwille van eenheid 

in voorschriften voor verschillende bedrijfszones. Het lijkt de GECORO dat 

ook een bedrijfsleider bij het bedrijf mag wonen, ook al zou zijn 

aanwezigheid niet ‘strikt’ noodzakelijk. Mogelijks komt de formulering voort 

uit de voorschriften van het gewestplan. 

 

- Vijf parkeerplaatsen per bedrijf is hoge norm. Vraag tot 3 per bedrijf op 

basis van mobiliteitscijfers  deels ongegrond, deels gegrond 

Naar analogie van Harelbeke Zuid én andere deelplannen werd gesteld dat 

er minimum 5 parkeerplaatsen per bedrijf moeten zijn. Een verschil is wel 

dat in Harelbeke Zuid 1 parkeerplaats op publiek domein kon. Gezien de 

configuratie en grootte van de site en omdat niet toegelaten wordt om 1 



parkeerplaats op publiek domein over te hevelen, wordt het minimum 

aantal op 4 gelegd, uiteraard met behoud verplichting parkeernota. 

 

- Inrichtingsplan houdt rekening met aanpalende kerkhof  geen oordeel 

Hier wordt geen bezwaar geformuleerd, de GECORO oordeelt niet over de 

exacte inrichting, dat gebeurt op vergunningenniveau. 

 

- Voetgangers- en fietsersverbinding: onduidelijkheden eigendomsgrens, 

graag formulering vanaf eigendomsgrens NMBS  geen oordeel 

Wellicht zal er een deel eigendom van NMBS zich uitstrekken verder dan de 

keermuur. Er is echter geen gedetailleerde informatie in het bezwaar over 

deze onduidelijkheid. De gevraagde formulering betekent dat de fietsweg 

zich mogelijks dieper in het gebied zal inbedden. Dit kan ook gevolgen 

hebben voor andere percelen.   

 

11. Advocatenkantoor Bram Vandromme, Kapucijnenstraat 14, 8500 Kortrijk, voor 

dhr. en mevr. Viérin-Vanneste, Peter Pauwel Rubensstraat 5, 8530 Harelbeke, 

schriftelijk ontvangen op 25.08.2016 

 

- Vraag tot niet bestemmen percelen tot lokale bedrijvigheid want geen deel 

van Vanneste, geen interesse bedrijf en woning in woongebied en 

bestemming tot wonen in de ruime zin 

 deels gegrond, deels ongegrond 

De betrokken percelen liggen grotendeels in industriegebied op het 

gewestplan en uit het bezwaar is uit te maken dat er ooit wel een link 

tussen de woning en het bedrijf bestond. Het RUP wil net vermijden dat 

door dergelijke ‘splitsingen’ steeds meer industriegrond niet meer voor die 

functie beschikbaar is. Het verder uitbreiden van de woonzone heeft 

implicaties voor de aanpalende bedrijvigheid die daardoor dieper in hun 

percelering buffering moeten voorzien waardoor de netto bruikbare 

oppervlakte opnieuw verkleint. 

Uit een ander bezwaar blijkt dat er wel interesse is vanuit het bestaande 

milieubelastend bedrijf (deel eigendom – zie hoger).  Het betrokken 

perceel is ook niet ongeschikt voor bedrijvigheid waardoor het gedeelte op 

het gewestplan in industriegebied ook als dusdanig bestemd blijft. De 

eerdere verkaveling die op deze gronden gold is vervallen. 

De GECORO meent wel dat woonperceel zelf, dat in woongebied ligt op het 

gewestplan, niet zonevreemd kan gemaakt worden en derhalve tot wonen 

in de ruime zin moet herbestemd worden. 

 

- Citaat PRS – eerst gronden inzetten volgens huidige bestemming binnen 

reconversiekader  ongegrond 

De tekst uit het PRS wordt te letterlijk gelezen, in de toelichting 

voorafgaand aan dit citaat is duidelijk dat de provincie een kader wil 

creëren inzake een reconversie naar wonen. Dit impliceert dus dat er een 

andere bestemming dan wonen geldt. Dit is hier niet van toepassing. De 

argumenten die aangeven dat dit onvoldoende onderzocht is, zijn dus niet 

relevant. De argumenten uit hoger deel van het bezwaar geven aan dat er 

wel op voorhand onderzocht is welke bestemming, volgens de bestaande 

beleidskaders, kan gegeven worden. 

 

- Uitbreiding zone voor wonen op aanpalende percelen  ongegrond 

Het uitbreiden van het RUP met een zone voor wonen op aanpalende 

percelen, die in gewestplan bestemd zijn als woongebied, biedt geen 

enkele meerwaarde. De bestemming is dezelfde. Bovendien kunnen 

opmerkingen op het uitbreiden van plangebied niet meegenomen worden 

zonder het RUP te herstarten vanaf plenaire vergadering. 



 

12. Advocatenkantoor Bram Vandromme, Kapucijnenstraat 14, 8500 Kortrijk, voor 

dhr. en mevr. Tempelaere-Kesteleyn, Peter Pauwel Rubensstraat 7, 8530 

Harelbeke schriftelijk ontvangen op 25.08.2016 

 

- De naastgelegen gronden niet bestemmen als lokale bedrijvigheid maar als 

wonen in de ruime zin  deels gegrond, deels ongegrond. 

Dit bezwaar is qua argumentatie identiek aan het vorige, gezien de 

bezwaarindiener de bestemming van de naastliggende percelen ter 

discussie stelt. Zie hoger. 

 

- Uitbreiden plangebied met eigen en naastgelegen percelen  ongegrond 

Dit bezwaar is qua argumentatie identiek aan het vorige, gezien de 

bezwaarindiener de bestemming van de eigen perceel en naastgelegen 

perceel ter discussie stelt. Zie hoger. 

 

 

13. Nancy Colman, Deerlijksestraat 41, 8530 Harelbeke, digitaal ontvangen op 

24.08.2016 

 

- Tuin als industriegrond ingekleurd  gegrond 

Dit gaat over een zonevreemde woning in industriegebied, waarvan 

eenzelfde kadastraal perceel opgesplitst wordt in bestemming: de woning  

wordt herbestemd, de beperkte tuin niet. Er moet nagekeken worden wat 

de gevolgen zijn voor het aanpalende ingesloten magazijn. Mogelijks is dit 

ook zonevreemd door zijn bouwdatum van voor het gewestplan. 

 

 

14. BVBA Valtan, Kortrijksesteenweg 275B, 8530 Harelbeke, digitaal ontvangen op 

30.08.2016 = laattijdig 

 

Dit bezwaar is onontvankelijk en wordt derhalve niet door de GECORO 

beoordeeld. 

 

De GECORO geeft als bijkomend advies dat bepaalde te vervallen 

verkavelingen wel opgelijst zijn in de tekst van het RUP, maar niet zijn 

aangeduid op het verordenend plan. Dit dient aangepast te worden. Eén 

opgesomde verkaveling blijkt al vervallen te zijn en moet niet 

opgesomd/aangeduid worden. 

 

In functie van de behandeling van het bezwaar Huurland, meerbepaald de 

formulering van wonen en andere functies als nevenfuncties of 

nevengeschiktheid moet nagekeken worden of dit overal klopt. Het is niet de 

bedoeling dat een woning overal verplicht wordt. 

 

Het dossier werd besproken in de raadscommissie grondgebiedszaken van 12 oktober 

2016. 

 

Voor de verdere beoordeling van het bezwaar van Publius in opdracht voor R. & M. 

Bossuyt & wed. Dewitte werd het gevraagde stedenbouwkundig onderzoek door de 

GECORO uitgevoerd. Alle stedenbouwkundige vergunningen (eerste vergund in 1965, 

laatste in 2008) werden nagekeken en zijn alle gelinkt aan bedrijvigheid (werkplaats, 

bedrijfsgebouw, weverij,…),. Er kan hier dus niet gesproken worden van vergunde of 

vergund geacht zonevreemde handelsfunctie.  

De site van net iets minder dan 6000m2 is niet ongeschikt voor lokale bedrijvigheid (er 

blijkt in realiteit al een lokaal bedrijf actief op de site), zodat door de aanpak zoals 

voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de bestemming van 



milieubelastende industrie van het gewestplan omgezet wordt naar lokale bedrijvigheid. 

Het cascade principe in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan omvat een prioriteit 

voor bedrijfsactiviteiten met een mogelijkheid tot omschakeling naar ambachtelijke 

bedrijvigheid en indien nieuwe bedrijfsactiviteiten vanuit milieutechnische en ruimtelijke 

overwegingen niet meer aanvaardbaar zijn, moeten op deze industrieterreinen andere 

centrumfuncties kunnen zoals wonen, handel, diensten, …. 

Er kan dus niet ingegaan worden op de vraag tot het krijgen van meer 

functiemogelijkheden aangezien lokale bedrijvigheid op deze site zowel milieutechnisch 

als ruimtelijk aanvaardbaar is. 

 

Voor de verdere beoordeling van het bezwaar van Plan+ BVBA in opdracht voor De 

Stip nv werd het inrichtingsplan van de parkeerplaats van de politie i.f.v. de 

verplaatsing van de zonegrens nader bekeken. Het inrichtingsplan waarbij de parking 

achter het politiegebouw gelokaliseerd wordt is intrinsiek beter en ruimtelijk efficiënter 

dan de eerder overeengekomen verplaatsing naar de zijkant. De genoemde afstand 

van 20m vanaf de achtergevel van het politiegebouw is echter te krap om dit met 

voldoende doorgangen, manoeuvreerruimte en omrandende haag te realiseren. De 

zonegrens van gemeenschapsvoorzieningen kan enerzijds op de zijperceelsgrens van 

de politiesite gelegd worden en kan anderzijds naar het noorden opschoven worden, 

maar iets ruimer dan de gevraagde 20m. 

 

In voornoemde bezwaar wenste de bezwaarindiener tevens een formulering van 

thuisnijverheid zonder voorwaarden van bewakingspersoneel. De GECORO ging hier 

bij haar advies op in met de bedenking dat de formulering wellicht voortkomt uit het 

gewestplan. In de raadscommissie stelde men zich echter de vraag of dit anders dan 

in alle andere RUP’s moet geformuleerd worden. 

Na overleg met de ontwerper blijkt de omschrijving inderdaad uit de omzendbrief 

inzake de gewestplannen te komen. De achtergrond is dat de hoofdmoot van de 

activiteit bedrijvigheid is. De omschrijving laat echter voldoende vrijheidsgraden om 

bedrijfswonen in allerhande vormen toe te laten en maakt dat er geen consequenties 

zijn naar planschade en –baten.   

 

In voornoemd bezwaar werd een vraag gesteld tot het toelaten van meer bouwlagen 

inzake stedelijk wonen. De GECORO adviseerde dit als ongegrond en wenst slechts 2 

bouwlagen en een dak toe te laten. De voorschriften van het ontwerp RUP spreken 

echter van een bouwlaag in het dakvolume binnen het voorgestelde gabariet. Dit 

betekent concreet dat een teruggetrokken derde bouwlaag ook kan.  

Op de hoek van de nieuwe wegenis en de Deerlijksesteenweg zou het vanuit ruimtelijk 

standpunt mogelijk zijn een volwaardige derde bouwlaag toe te laten langs de nieuwe 

aangeduide wegenis en de Deerlijksesteenweg op voorwaarde dat het gebouw 

achteruit gezet wordt t.a.v. de Deerlijksesteenweg. Op die manier zal er meer 

zichtbaarheid zijn op het kruispunt, krijgt de nieuwe site een duidelijk gezicht en 

verhoudt het gebouw zich t.a.v. het gebouw op de politiesite. Mocht het gebouw op de 

huidige bouwlijn van de Deerlijksesteenweg gezet worden, dan moeten de huidige 

voorschriften blijven gelden. 

 

In de marge van het bezwaar van NV Jos Vanneste maakte de GECORO de opmerking 

dat percelen kleiner dan 1500m2 met vergunde bebouwing hun rechten hebben voor 

lokale bedrijvigheid, maar onbebouwde percelen niet. Er is één perceel waar dit 

mogelijks tot problemen kan leiden. Aangezien het ongewenste neveneffecten zou 

hebben om hier een uitzondering op te maken omdat de structuur van het gebied 

kadastraal verschilt van de exploitaties, wordt dit niet aangepast. Via een afwijking op 

vergunningenniveau kan voor het betrokken perceel toch een oplossing geboden 

worden. 

 

 



De bijkomende opmerkingen van de GECORO inzake de verkavelingen is een 

stoffelijke misslag in het RUP en moet derhalve aangepast worden. De bijkomende 

opmerking inzake nevenfuncties, blijkt na overleg met de ontwerper ook terecht, 

gezien het niet de bedoeling was in de voorschriften om een woning te verplichten. De 

formulering van het voorschrift moet duidelijker. 

 

Bij het bezwaar van het advocatenkantoor Bram Vandromme enerzijds in opdracht voor 

dhr. en mevr. Tempelaere-Kesteleyn en anderzijds in opdracht van dhr. en mevr. Viérin-

Vanneste werd vastgesteld dat in de GECORO een pagina niet werd behandeld en er dus 

geen advies over die aspecten gegeven werd: 

 

- Vaststelling van immense minimum hoogte van 6m bedrijfsgebouwen en geen 

maximale hoogte 

6m is een minimummaat in het kader van het duurzaam bestaan van 

bedrijfsgebouwen die in de toekomst voor andere bedrijfsactiviteiten bruikbaar 

zijn. Het gegeven dat er geen maximale bouwhoogte bepaald wordt, is terecht. 

In gelijkaardige bestemmingen werd eerder gekozen voor 12m hoogte. 

- Er wordt geen bouwafstand van bedrijfsgebouwen vastgelegd, behoudens de 

buffer van 5m (plaatselijk 2,5m). Vraag tot buffer van 5m en afhankelijk van 

de bouwhoogte. 

De 2,5m werd ingeschreven in geest om de buffering van de kleinere percelen 

aan de Kortrijksesteenweg te regelen. Bij een nieuwe lokaal bedrijventerrein 

moet van in den beginne rekening gehouden worden met 5m. Mogelijks kan 

dit verduidelijkt worden in de toelichting. 

Voor lokale bedrijvigheid is een buffer van 5m voldoende, deze bedrijvigheid is 

immers van een andere aard en minder hinderlijk dan milieubelastende 

industrie. Bovendien wordt vastgesteld dat de huidige bedrijfsgebouwen van 

het milieubelastend bedrijf tot tegen de perceelsgrens staan. Dit is o.m. het 

gevolg van het afsplitsen van de ene woning die ooit aan het bedrijf verbonden 

was.  

- Vraag tot vastlegging terreinbezetting  

Dit is in andere RUP’s met dergelijke bestemming niet gebeurd. Bedrijvigheid 

kan van heel verschillende aard zijn, waarbij het aantal gebouwen of 

verharding moeilijk in te schatten zijn. Omwille van flexibiliteit wordt dit niet 

verder gespecifieerd. Uiteraard is er op vergunningenniveau nog een 

beoordeling. 

 

De watertoets toont aan dat er voldoende maatregelen worden genomen bij het 

gemeentelijk RUP (voorschriften) om de schadelijke effecten te vermijden, te 

beperken, te herstellen of te compenseren. 

 

De gemeenteraad heeft van alle voormelde stukken kennis genomen. 

 

Artikel 4.6.5. § 1 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening voorziet dat 

verkavelingsvergunningen kunnen vernietigd worden door de aanneming van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- de artikelen 2.2.13. en 2.2.14. van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

- het artikel 4.6.5 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

- decreet van 27 april 2007 tot wijziging van titel IV van het decreet van 05 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

- artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18.03.2003 en 

latere wijzigingsdecreten 

- Het gemeentedecreet en in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken 

de artikels 42 en 43 §2.12. 



 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Alle bovenvermelde bezwaarschriften en adviezen, behoudens het bezwaar van BVBA 

Valtan ingediend op 30.08.2016, worden naar vorm en termijn ontvankelijk verklaard. 

 

Artikel 2: 

 

Het bezwaar van BVBA Valtan ingediend op 30.08.2016 wordt onontvankelijk verklaard. 

 

Artikel 3: 

 

De gemeenteraad maakt het advies van de GECORO dd. 21 september 2016 inzake de 

ingediende bezwaren tot het zijne, met uitzondering van : 

- Het bezwaar van Plan+ BVBA in opdracht voor De Stip nv inzake de formulering 

van bedrijfswonen 

- Het bezwaar van Plan+ BVBA in opdracht voor de Stip nv inzake het stedelijk 

wonen 

 

Artikel 4: 

 

Het bezwaar van Plan+ BVBA in opdracht voor De Stip nv wordt inzake de formulering 

van bedrijfswonen ongegrond verklaard en inzake het stedelijk wonen gedeeltelijk 

gegrond, gedeeltelijk ongegrond verklaard. 

 

Artikel 5: 

 

Het advies van de GECORO, meer bepaald de bijkomende opmerkingen inzake de 

verkavelingen en de definitie nevenfuncties wordt gegrond verklaard. 

 

Artikel 6: 

 

De gemeenteraad oordeelt als volgt inzake de (delen van) bezwaren die niet door de 

GECORO beoordeeld werden: 

- Het bezwaar van Publius in opdracht voor R. & M. Bossuyt & wed. Dewitte inzake 

de vergund geachte functies en de vraag tot meer functiemogelijkheden wordt 

ongegrond verklaard.  

- Het bezwaar van Plan+ BVBA in opdracht voor De Stip nv inzake de verplaatsing 

van de zonegrens gemeenschapsvoorzieningen i.f.v. de optimalisatie parkeerzone 

politie wordt gegrond verklaard.  

- Het bezwaar van het advocatenkantoor Bram Vandromme enerzijds in opdracht 

voor dhr. en mevr. Tempelaere-Kesteleyn en anderzijds in opdracht van dhr. en 

mevr. Viérin-Vanneste inzake bedrijfshoogte en buffer wordt gedeeltelijk gegrond, 

gedeeltelijk ongegrond verklaard. 

- Het advocatenkantoor Bram Vandromme enerzijds in opdracht voor dhr. en mevr. 

Tempelaere-Kesteleyn en anderzijds in opdracht van dhr. en mevr. Viérin-

Vanneste inzake terreinbezetting wordt ongegrond verklaard. 



 

Artikel 7 

 

Alle verkavelingen binnen de grenzen van het plan worden opgeheven.  

 

Artikel 8: 

 

Het dossier wordt overgemaakt aan de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen en 

aan de Vlaamse Regering. 

 

 

15. Stadlandschap Leie & Schelde. Goedkeuren werkplan 2017. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De Provincie West-Vlaanderen zet samen met de Zuid-West-Vlaamse steden en 

gemeenten extra in op het landschap in al zijn facetten. Daartoe werd het Stadlandschap 

Leie & Schelde opgericht. De gemeenteraad keurde op 14 september 2015 de 

‘Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie & Schelde’ goed. 

 

Deze overeenkomst geldt als een kader en princiepsakkoord. Gemeente-specifieke 

projecten waarvoor een gezamenlijke inzet van middelen noodzakelijk is worden in een 

jaarlijks werkplan opgenomen dat aan de beslissingsorganen van beide partijen wordt 

voorgelegd. Het werkplan 2016 dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 

maart 2016 loopt ten einde op 31 december 2016. 

 

De invulling van het werkplan met gemeenschappelijke projecten werd besproken in een 

overlegbijeenkomst met het Stadlandschap Leie & Schelde op 4 oktober 2016. 

 

Deze projecten passen binnen de 5 vastgestelde actiedomeinen uit de 

samenwerkingsovereenkomst: 

- Landschap en natuur (waaronder inrichting en beheer van kleine 

landschapselementen, opmaak van landschapsbedrijfsplannen, organisatie van 

knotploegen, soortenbeschermingsacties, uitbouw van groene assen en 

provinciedomeinen, enz.) 

- Landschapsrecreatie (waaronder organisatie van wandel- en fietsnetwerken, trage 

wegen, thematische routes en/of evenementen, enz.) 

- Streekeigenheid (waaronder streekeigen groen, streekgeschiedenis, enz.) 

- Streekeducatie (waaronder thematische wandel- en fietstochten, natuur 

educatieve centra, landschapsinrichting en natuurbeheer, soorten campagnes, 

landbouweducatie, educatieve pakketten en koffers, enz.) 

- Communicatie (waaronder landschapskrant Leie en Schelde, website, 

nieuwsbrieven, huisstijl, enz.). 

 

De initiatieven die binnen deze samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten sluiten 

perfect aan bij de prioritaire doelstelling 2. ‘Harelbeke wil de schaarse bestaande open 

ruimte in de deelgebieden vrijwaren en ademruimte creëren in dichter verstedelijkte 

delen van de stad’ van het strategisch meerjarenplan, in het bijzonder bij AP (actieplan) 

2.3 ‘Natuur en groen in de stad brengen’ en AP 2.4 ‘De belevingswaarde van de 

bestaande open ruimte optimaliseren’. 

 

In zijn vergadering van 1 december 2016 adviseerde de stedelijke MINA-raad het 

werkplan gunstig. De overeenkomst werd voorgelegd aan de raadscommissie 

grondgebiedszaken op 14 december 2016. 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 

42 par. 1. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- De beslissing van de gemeenteraad van 14 september 2015 inzake de 

‘goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie & Schelde’. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het werkplan dat de samenwerking tussen de stad en het Stadlandschap Leie & Schelde 

voor het jaar 2017 regelt wordt als volgt vastgesteld: 

 

 

WERKPLAN Stadlandschap Leie en Schelde   

 

Tussen:   

 

Enerzijds    

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt, 

de gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking, de heer Guido DECORTE, en de heer 

Bern PARET, diensthoofd Gebiedsgerichte werking, en die handelen ter uitvoering van de 

beslissing van de deputatie (d.d. 03/09/2015), hierna genoemd “de provincie”. 

 

Anderzijds    

de Stad Harelbeke, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreedt de heer Alain TOP, burgemeester, en de heer Carlo DAELMAN, 

secretaris, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad (d.d. 

14 september 2015) inzake de goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst 

Stadlandschap Leie en Schelde, hierna genoemd “de stad”. 

Wordt overeengekomen wat hierna volgt.    

 

ARTIKEL 1: VOORWERP VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST   

§1. De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen 

tussen de provincie en de gemeente betreffende de samenwerking in het kader van het 

Stadlandschap Leie en Schelde.    

§2. Onderhavige samenwerkingsovereenkomst beschrijft het gedetailleerd werkplan 

dat in overleg met beide partijen (provincie – stad) werd opgemaakt. Het werkplan 

beschrijft de synergiën die jaarlijks kunnen worden gerealiseerd in het kader van het 

Stadlandschap Leie en Schelde  en bestaat uit een gedetailleerde omschrijving van de 

gemeenschappelijke projecten en deelacties, planning, taakverdeling en financiële 

verdeelsleutel. 

Het werkplan maakt integraal deel uit van de generieke overeenkomst en wordt jaarlijks 

ter goedkeuring aan de beslissingsorganen van beide partijen voorgelegd.  

 



ARTIKEL 2: DUUR VAN DE OVEREENKOMST   

Deze overeenkomst wordt aangegaan op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 

2017. 

 

ARTIKEL 3: GEZAMENLIJKE ACTIES EN PROJECTEN 

 

§1. Natuur en landschap 

 

- Landschapsplannen en landschapsbedrijfsplannen 

 

De provincie werkte een beleidsnota ‘provinciaal doelgroepgericht beleid rond kleine 

landschapselementen’ uit, onder meer in uitvoering van een eigen beleid [de decretale 

opdracht inzake het realiseren van natuurverbinding en de provinciale prioriteiten 

betreffende landschapszorg die voortkomen uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan] 

en van gedelegeerd beleid vanuit Vlaanderen [landschapszorg in relictzones, …].  

In de betreffende beleidsnota worden provinciale prioritaire aandachtsgebieden 

aangeduid waarbinnen de provincie bij voorkeur dit beleid zal realiseren.  

Dit wordt gerealiseerd via het opmaken van landschapsplannen en 

landschapsbedrijfsplannen en het gebiedsdekkend inzetten van de landschapsconsulent 

voor adviesverlening, planopmaak en coördinatie bij de uitvoering van de werken. 

Binnen de samenwerking in het Stadlandschap Leie en Schelde wordt een scenario 

voorzien waarbinnen de stad dit zelfde aanbod kan uitbreiden tot het gehele 

grondgebied. 

Omdat de uitbreiding van het aandachtsgebied kleiner is dan een verdrievoudiging van 

het provinciale aandachtsgebied wordt overeenkomstig het scenario met de provincie een 

verdeling afgesproken waarbij de provincie voorziene inspanningen rond KLE in het 

buitengebied voor 70% financiert en waarbij de stad Harelbeke de resterende 30%. 

In het bijzonder gelden voor de realisaties van de landschapsplannen en 

landschapsbedrijfsplannen volgende afspraken: 

- Bij realisaties bij landbouwers worden zowel plantgoed, materiaal,  aanleg en 2 

jaar nazorg 100% gesubsidieerd, waarbij de provincie instaat voor 70% van de 

financiering, de stad instaat voor 30%. Dit geldt niet voor aanplantingen die als 

verplichting voortkomen uit bouw- en/of milieuvergunningen. 

- Bij realisaties bij particulieren, bedrijven en natuurverenigingen in het 

buitengebied worden enkel plantgoed en materiaal in totaal voor 70% van de 

totale kostprijs gesubsidieerd, waarbij de provincie opnieuw instaat voor 70% van 

de financiering en de stad voor 30%.  

Het verschil tussen landbouwers en andere doelgroepen wordt verklaard door het feit dat 

inspanningen op landbouwgrond ook tot een verminderde gebruiksoppervlakte kunnen 

leiden. 

Voor de realisatie van eigen projecten inzake KLE’s van de stad in buitengebied gelden 

volgende bepalingen: voor natuurtechnische graafwerken en aanplant incl. nazorg 

gedurende 2 groei- en plantseizoenen financiert de provincie 50%, de stad neemt de 

resterende 50% voor zijn rekening. 

De stad Harelbeke voorziet voor de uitvoering van haar KLE-beleid: 

5000 € voor de uitvoering van landschapsplannen en landschapsbedrijfsplannen; 

2200 € voor het stedelijk subsidiereglement voor onderhoud van KLE’s. 
 

- De knotploeg 
 

Knotbomen maken deel uit van het typische Vlaamse landschap. Vandaag zijn de 

knotbomen in onze streek echter sterk teruggedrongen. Het onderhoud van deze bomen 

is namelijk heel arbeidsintensief. Wanneer het onderhoud achterwege blijft, kunnen 

knotbomen (bij hevige regen of wind) bezwijken onder het gewicht van hun eigen kruin, 

ze scheuren dan letterlijk open. Het is heel belangrijk dat de bomen om de 5 a 6 jaar 

geknot worden om ze vitaal en gezond te houden. De 13 Zuid-West-Vlaamse gemeenten 



zetten in navolging van andere West-Vlaamse regio’s dan ook alles op alles om deze 

bomen te behouden en hun aantal op te krikken. 

De Zuid-West-Vlaamse knotploeg bestaat uit vrijwilligers die zich op frequente basis met 

veel enthousiasme en plezier actief inzetten voor natuur en landschap in de regio. Zij 

doen dit in nauw overleg met het Stadlandschap Leie en Schelde.  Het Stadlandschap 

verzamelt het aanbod van (landschappelijk waardevolle) te knotten bomen in het 

buitengebied van onze stad en brengt de eigenaars van knotbomen die het onderhoud 

van hun bomen graag willen uitbesteden in contact met de knotploeg. De knotter 

behoudt het brandhout, het takhout wordt op een afgesproken plaats verzameld en wordt 

door de eigenaar zelf verwerkt. 

De stad Harelbeke werkt mee aan het initiatief ‘knotploeg’ in het kader van het 

Stadlandschap Leie en Schelde. 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het organiseren van vormingen voor deelnemers van de knotploeg 

- het afsluiten van een verzekering voor deelnemers van de knotploeg 

- de afstemming van vraag (knotbomen) en aanbod (knotservice) 

- het doorsturen van de lijst aanvragers 

- het opvolgen van de werken 

- de communicatie over het initiatief ‘knotploeg’ (aanbod en vormingen) 

De stad Harelbeke staat in voor:  

- de communicatie over het initiatief ‘knotploeg’ (aanbod en vormingen) 

- het bundelen en doorgeven van knotlocaties en vragen om te knotten  

 

- Gecoördineerd agrarisch natuurbeheer (communicatie, mede-

organisatie demosessies en pilootprojecten) 

 

Het latere onderhoud van kleine landschapselementen door landbouwers vormt vaak een 

belemmering bij de aanleg ervan. Het Stadlandschap Leie en Schelde werkt samen met 

de stad Harelbeke aan een pilootproject om de mogelijkheden voor de organisatie van 

een gecoördineerd agrarisch natuurbeheer te onderzoeken. 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het organiseren van demosessies en pilootprojecten rond ‘gecoördineerd agrarisch 

natuurbeheer ‘ 

- de afstemming van vraag (locaties en KLE’s) en aanbod voor ‘gecoördineerd 

agrarisch natuurbeheer ‘ 

- het opvolgen van de werken 

- de communicatie over het initiatief ‘gecoördineerd agrarisch natuurbeheer’  

De stad Harelbekestaat in voor:  

- de communicatie over het initiatief ‘gecoördineerd agrarisch natuurbeheer ‘  

- bundelen en doorgeven van geschikte locaties en te onderhouden KLE’s 

 

- 1000 bomenplan  

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het leveren van plantgoed voor de aanplant van een bomenrij in de Iepersestraat 

en Eiktronk 

- de communicatie over dit initiatief 

De stad Harelbeke staat in voor:  

- het planten van de bomenrij in de Iepersestraat en Eiktronk 

- de communicatie over dit initiatief  

- bundelen en doorgeven van geschikte locaties  

 

- Communicatie KLE’s  

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het opmaken en drukken van een folder over de verschillende types van KLE’s en 

het instrumentarium van landschaps(bedrijfs)plannen 



- co-organisatie van een infoavond over landschaps(bedrijfs)plannen 

- uitnodiging voor en communicatie over deze infoavond 

 

De stad Harelbeke staat in voor:  

- bedeling/verspreiding van de folder over de verschillende types van KLE’s en het 

instrumentarium van landschaps(bedrijfs)plannen 

- organisatie van een infoavond over KLE’s en landschaps(bedrijfs)plannen 

- uitnodiging voor en communicatie over deze infoavond 

 

- Soorten campagnes 

 

a. Eikelmuis 

 

De stad Harelbeke werkt mee aan de soortencampagne ‘eikelmuis’ in het kader van het 

Stadlandschap Leie en Schelde. 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het leveren van een houten nestkast voor ophanging in de Kwademeerslaan 

- het aanplanten van bijkomend kleinfruit/de snoephaag langs het Koutermolenpad 

- Het ontwerpen/drukken van een infopaneel over eikelmuis voor plaatsing in de 

Kwademeerslaan 

- het uitvoeren van het actieprogramma soortbescherming ‘eikelmuis’ 

- communicatie over de soortencampagne ‘eikelmuis’ 

De stad Harelbekestaat in voor: 

- het aanreiken van geschikte locaties voor de aanplant van boomgaarden 

- de ophanging van een houten nestkast in de Kwademeerslaan 

- het aanplanten van bijkomend kleinfruit/de snoephaag langs het Koutermolenpad 

- het plaatsen van het infopaneel over eikelmuis in de Kwademeerslaan 

- het betrekken van lokale natuurverenigingen en scholen bij de 

soortbeschermingscampagne 

- communicatie over de campagne 
 

b. Amfibieën  

 

De stad Harelbeke werkt mee aan de soortencampagne ‘amfibieën’ in het kader van het 

Stadlandschap Leie en Schelde. 

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het leveren van wegpanelen Kijk Puit 

- het leveren van raamaffiches en een (digitale) brief voor buurtbewoners in het 

kader van de campagne ‘Kijk Puit’ 

- communicatie over de soortencampagne ‘amfibieën’ 

De stad Harelbekestaat in voor: 

- het aanreiken van locaties voor nieuw te graven of op te schonen poelen 

- het plaatsen van wegpanelen Kijk Puit 

- het verspreiden/bedelen van raamaffiches en een (digitale) brief voor 

buurtbewoners in het kader van de campagne ‘Kijk Puit’ 

- het betrekken van lokale natuurverenigingen en scholen bij de 

soortbeschermingscampagne 

- communicatie over de soortencampagne ‘amfibieën’ 

 

c. Zwaluwen 

 

De stad Harelbeke werkt mee aan de soortencampagne ‘zwaluwen’ in het kader van het 

Stadlandschap Leie en Schelde. 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het leveren van 10 dubbele kunstnesten voor huiszwaluw  

- de opmaak/druk van een infopaneel over (huis)zwaluwen 



- het aanleveren van tentoonstellingspanelen over zwaluwen 

- het aanleveren van de brochure “Gezocht – luchtacrobaten” 

- de mede-organisatie van en communicatie over een zwaluwwandeling 

- communicatie over de campagne 

De stad Harelbeke staat in voor: 

- het ophangen van de geleverde kunstnesten voor huiszwaluw 

- het op verzoek van inwoners plaatsen en weghalen van mestplankjes onder 

bewoonde huiszwaluwnesten 

- uitbetalen van subsidies voor bewoonde huiszwaluwnesten in het kader van het 

subsidiereglement soortenbescherming. Op het budget is daarvoor 250 € voorzien 

- het ter beschikking stellen van een hoogtewerker voor het aanbrengen van de 

nesten 

- de plaatsing van het infopaneel op een geschikte locatie 

- het betrekken van de lokale natuurvereniging en scholen bij de 

soortbeschermingscampagne 

- het opstellen van de tentoonstelling over zwaluwen 

- de organisatie van een zwaluwwandeling 

- het aanleveren van inventarisatiegegevens 

- communicatie over de campagne 

 

d. Steenuil 

 

De stad Harelbeke werkt mee aan de soortencampagne ‘steenuil’ in het kader van het 

Stadlandschap Leie en Schelde. 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- (indien van toepassing) het leveren van nestkasten in overleg met de 

steenuilenwerkgroep  

De stad Harelbeke staat in voor: 

- i.s.m. de steenuilenwerkgroep het ophangen van de geleverde nestkasten op 

geschikte locaties 

- het betrekken van de lokale natuurvereniging en scholen bij de 

soortbeschermingscampagne 

- het aanleveren van inventarisatiegegevens 

- communicatie over de campagne 

 

 

§2. Streekeducatie 

 

- Natuuracademie 

 

De stad Harelbeke werkt mee aan de organisatie van ‘natuuracademie’ in het kader van 

het Stadlandschap Leie en Schelde. 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het uitwerken van een programma (meerdere sessies) voor ‘natuuracademie’  

- het voorzien van een begeleider voor elk van deze sessies 

- communicatie over ‘natuuracademie’ 

- het ter beschikking stellen van een locatie op het provinciaal domein De Gavers 

De stad Harelbekestaat in voor:  

- het aanduiden van een zaalverantwoordelijke en (indien van toepassing) 

medebegeleider 

- het aankondigen en promoten van ‘natuuracademie’  

 

- Ambulante NME 

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde onderzoekt in de komende jaren de mogelijkheden 

voor het regionaal uitwerken van een aanbod ‘ambulante NME’ (op vraag en op 

verplaatsing). 



Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het uitwerken van een aanbod van producten en activiteiten op maat van de 

gewenste doelgroepen en die op vraag en op locatie kunnen aangeboden worden 

- het aanreiken van geschikte gidsen of begeleiders voor het begeleiden van de 

educatieve pakketten of activiteiten 

- communicatie over nieuwe initiatieven en/of een aanbod aan ‘ambulante NME’ 

De stad Harelbeke staat in voor: 

- het aanreiken en ter beschikking stellen van (een) geschikte locatie(s) voor de 

organisatie van educatieve activiteiten op vraag 

- het mee uitwerken van een educatief programma op maat van de gewenste 

doelgroepen 

- communicatie over nieuwe initiatieven en/of een aanbod aan ‘ambulante NME’ 

 

- Vergroening van de schoolomgeving 

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde werkt samen met MOS aan projecten rond 

vergroening van de schoolomgeving. 

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het adviseren en begeleiden van MOS-scholen 

- het adviseren en begeleiden van inrichtingen en activiteiten m.b.t. speelnatuur in 

de schoolomgeving 

- communicatie over de campagne ‘vergroening van de schoolomgeving’ 

De stad Harelbeke staat in voor: 

- werving van kandidaten voor projecten m.b.t. vergroening van de schoolomgeving 

- communicatie over de campagne ‘vergroening van de speelplaats’ 

- m.b.t. speelnatuur in de schoolomgeving 

- communicatie over de campagne ‘vergroening van de schoolomgeving’ 

- specifiek voor het eigen nieuwe schoolproject in Stasegem reeds van bij de 

aanvangsfase betrekken van het MOS-team  

 

§3. STREEKRECREATIE 

 

- Herinrichting trage weg 

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- co-organisatie van en opmaak en druk van flyer voor ‘Dag van de Trage Weg’  

- De organisatie van een groepsaankoop voor trage wegenbordjes  

De stad Harelbeke staat in voor: 

- organisatie van activiteit in het kader van De Dag van de Trage Weg 

- Aanleveren van locaties, aantallen en straatnamen voor de trage wegenbordjes 

 

§ 4. COMMUNICATIE 

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- Communicatie over (gezamenlijke) lokale projecten, campagnes en evenementen 

op de website en in de landschapskrant 

- Vermelding van het logo van de stad Harelbeke op de website en op alle 

informatiedragers m.b.t. gezamenlijke projecten, campagnes en evenementen 

 

De stad Harelbeke staat in voor: 

- Communicatie over (gezamenlijke) projecten, campagnes en evenementen in het 

kader van het Stadlandschap Leie en Schelde op de website en in de stadskrant 

- Vermelding van de logo’s van het Stadlandschap Leie en Schelde en van de 

Provincie West-Vlaanderen op alle informatiedragers m.b.t.  projecten, campagnes 

en evenementen in het kader van het Stadlandschap Leie en Schelde 

 



ARTIKEL 4 :WIJZIGINGEN en AANVULLINGEN 

 

Deze overeenkomst kan na onderling overleg en bij beslissing van het schepencollege en 

de deputatie worden gewijzigd of aangevuld.  

 

Opgemaakt te Kortrijk, in 2 exemplaren, op …/…/2017.      

 

Voor de Provincie West-Vlaanderen,  

 

Bern PARET Guido DECORTE 

Diensthoofd Gebiedsgerichte werking  Gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking 

 

Voor de stad Harelbeke   

 

Carlo Daelman    Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris      Voorzitter van de gemeenteraad,     

 

 

16. Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte 

van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling 

Tramstatie). Voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan ter 

verbreding van de voetweg. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Blijkens de buurtwegenatlassen van Hulste én Bavikhove opgemaakt in uitvoering van de 

buurtwegenwet van 10.04.1841, is de Doornhoutsevoetweg een ‘sentier’ -wat een 

publieke erfdienstbaarheid van doorgang op een private wegzate impliceert- die loopt 

vanaf café Tivoli te Hulste door de open landbouwzone en over de grens met Bavikhove 

tot aan de Verkaveling-Tramstatie/Haring- en Doornhoutstraat in Bavikhove. Die 

Doornhoutsevoetweg vormt de verbinding tussen beide deelgemeentes en is als voetweg 

nr. 29 in de Hulste-atlas en als voetweg nr. 28 in de Bavikhove-atlas aangeduid. Sinds de 

opmaak van de atlassen midden 19de eeuw (en mogelijks zelfs voordien) is dit een 

frequent gebruikte trage wegverbinding, ongeveer evenwijdig met de heel drukke 

Vlietestraat die zelf is gekend als de buurtwegen/chemins nr.2 en nr.12, tussen Hulste en 

Bavikhove. 

 

Nog steeds is dit een heel intens gebruikte trage en veilige (fiets)verbinding voor onder 

andere de schoolkinderen om vanaf Hulstedorp of de basisschool aan café Tivoli, 

Bavikhovedorp of het sportcentrum-Bavikhove te bereiken, én omgekeerd. 

Terwijl de originele, juridische ‘atlas’breedte anderhalve meter is, is deze ter plaatste 

drie- (soms een tweetal) meter, met twee duidelijke sporen ontstaan door het gebruik 

door landbouwvoertuigen. Het oostelijk spoor vanaf de boerderij in Vlietestraat 99 in 

zuidelijke richting tot aan de Haring- en Doornhoutstraat werd in 2014 door de stad 

opgefrist met een aanleg in betonpuin. Vlak daarna heeft de landbouwer van voormelde 

hoeve het westelijk spoor eveneens aangevuld met puin. Het noord-westelijk tracé 

(richting Tivoli) blijft een aardewegje met putten/plassen terwijl de stad in 2009 een 

betonverharding over +/- 110meter voorzag voor de aantakking naar de Kuurnsestraat 

(achteraan de school en naast café Tivoli). Voor die uitgave ontving de stad 10.890 euro 

subsidies van Toerisme Vlaanderen.  

De enige formele en afgewerkte buurtwegenprocedure die voor die voetweg is gevoerd, 

betreft de afschaffing bij Deputatiebesluit van 16.03.2006 van een stukje van nr. 28 ter 

hoogte van de Tramstatie in Bavikhove. Dit was toen nodig ter realisatie van de 

gelijknamige verkaveling waarbij de voorwaarde gold dat nieuwe wegenis binnen die 



verkaveling (concreet : Doornhoutstraat) het alternatief voor dit afgeschafte stukje zou 

worden.  

 

Thans voorziet het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 (beleidsdoelstelling 4 

“herwaardering van het ‘trage wegen netwerk en (verkeers)veilige leefomgeving“ --- 

actieplan 4.3. ‘veilige functionele fiets- en wandelverbindingen’) en bijhorend 

investeringsbudget, middelen om die voetweg over de hele lengte aan te leggen als een 

fiets(snel)weg. Voorliggend dossier kadert binnen die beleidsintentie. 

Omdat dit tracé niet opgenomen is in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, 

gaat dit eerder over een fietsweg in plaats van een fietssnelweg. Bedoeling van die 

heraanleg zou zijn om de fietsers overal een comfortabele drie meter breedte te geven 

om veilig en snel te fietsen en te kruisen. Vooral de onveilige toestand van de parallel 

gelegen Vlietestraat –zowel voor voetgangers wegens geen voetpaden als voor fietsers 

wegens enkel één dubbelrichtingsfietsstrook van één meter- motiveert het voorstel tot de 

spoedige aanleg van die fietsweg. De Vlietestraat heeft bovendien maar twee rijstroken 

van elk 2,5 meter breed, terwijl 2,75 meter het aangewezen minimum is voor snelheden 

tot 50 km/u. En zoals gesteld is de fietsstrook op de Vlietestraat één meter breed en 

wordt slechts door een gelijkgrondse rammelstrook van 30 cm gescheiden van het heel 

drukke autoverkeer. Bij het daar kruisen van bijvoorbeeld een bus en een vrachtwagen, 

is één van beide voertuigen gedwongen om uit te wijken op het fietspad. 

 

In 2017 wenst de stad over te gaan tot vooromschreven fietswegverhardingswerken en 

wenst bovendien die ‘nieuwe’ trage-wegbreedte (3 m i.p.v. 1,5 m zoals in de atlas) te  

garanderen voor de toekomst. Hiertoe wordt een ‘wijzigingsprocedure’ voorgesteld zoals 

voorzien in artikel 27 van de buurtwegenwet, gekoppeld aan een rooilijnprocedure (ter 

bepaling van de definitieve rooilijnbreedte op deze private zate) met publieke 

erfdienstbaarheid).  

Hiertoe bestelde het schepencollege op 31.05.2016 een rooilijnplan bij landmeter 

Verbeure. Dit rooilijnplan van 15.09.2016 duidt de ‘bestaande erfdienstbaarheid’ in rode 

kleur aan en de extra erfdienstbaarheidstrook (waarop voorliggende wijziging/verbreding 

slaat) in groene kleur aan : 

 

  eigenaar bestaande 

atlas-VW  

ROOD 

extra VW 

à 1.5m  

GROEN 

vergoeding  

extra 1.5m 

à €3.6 (90%) 

pachtvergoed. extra 

1.5m 

à €1/m² 

Hulste 

c/330 

X2  

cons. 

Vanneste 

138m² 

lot 12 

141m² 

lot 11 

141 x 3,6 = 

507,6 

----- (geen pacht) 

  = totaal à   507,6  

Hulste 

c/330 

Z2 

vrije 

basisschool 

11m² 

lot 9 

21m² 

lot 10 

21 x 3,6 = 75,6 ----- (geen pacht) 

  = totaal à  75,6  

Hulste 

c/331 

m 

OCMW 

Kortrijk  

196m² 

lot 4 

187m² 

lot 8 

187 x 3,6 = 

673,2 

187 x 1 = €187 

 

Bavikh

.b/62 F 
OCMW 

Kortrijk  

 

159m² 

lot 3 

160m² 

lot 7 

160x 3,6 = 576 160 x 1 = €187 

 

Bavikh 

b/67 F 

OCMW 

Kortrijk 

  

111m² 

lot 2 

184m² 

lot 6 

184x 3,6 = 

662,4 

184 x 1 = €187 

 

Bavikh 

b/67 E 

OCMW 

Kortrijk  

 

175m² 

lot 1 

412m² 

lot 5 

412x 3,6 = 

1.483,2 

412 x 1 = €187 

 

     = totaal  943m² 943 x 3.6 = 

3394,8 à OCMW 

943m² x 1 =  

€943 à pachter 



 

De extra erfdienstbaarheidsstrook van 1,5 m zal –gecombineerd en samen met de 

bestaande, onbetwiste, rode ‘sentier’strook- de verbrede (gewijzigde) rooilijn worden die 

conform de buurtwegenwetgeving ter goedkeuring aan de Deputatie zal worden 

voorgelegd.   

 

Na het bekomen van dit Deputatiebesluit en ter regularisatie en juridische verankering 

van de eigendomsrechten, zal de stad met de eigenaars en gebruikers van de huidige 

percelen een akkoord sluiten over het gebruik van die extra 1,5 meter strook publieke 

erfdienstbaarheid. Concreet betreft het –zoals blijkt uit voormelde tabel en het 

rooilijnplan-Verbeure van 15.09.2016- drie eigenaars (cons. Vanneste en de Vrije school 

nabij café Tivoli enerzijds en voor het grootste deel, het OCMW-Kortrijk anderzijds) en 

één pachter op de OCMW-gronden (Pieter Demarez).  

 

Om het verder publiek gebruik te verankeren, is het aangewezen alsdan akkoorden –

tegen een billijke vergoeding- af te sluiten met zowel de eigenaars als de pachter. Deze 

afspraken (inclusief de vergoedingen) worden in een latere raadszitting ter goedkeuring 

voorgelegd. 

In overleg met de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties is de vergoeding, te betalen door 

de overheid voor het vestigen van die extra 1,5 m publieke erfdienstbaarheid ten laste 

van voormelde “lijdende” percelen (omwille van hun waardevermindering) bepaald : 

*enerzijds op 90 % van de grondwaarde (agrarisch gebied = 4 euro/m² hierop 90 %) 

zijnde 3,6 euro/m² als eigenaarsvergoeding; 

*anderzijds op 1 euro/m², zijnde de gebruikelijke pachtverbrekingsvergoeding  

(= vergoeding aan de landbouwer die de strook nu ook formeel niet meer kan 

gebruiken).  Door het op die manier formeel en notarieel afhandelen van die verbreding 

(conform het Deputatiebesluit en naar aanleiding van de heraanlegwerken) kunnen noch 

de huidige eigenaars, pachters en gebruikers, noch hun rechtsopvolgers, dit gewijzigd 

doorgangsrecht ooit betwisten.  

 

Na de principiële collegebeslissing van 15 maart 2016 waarbij dit wijzigingsdossier werd 

opgestart, werden de eerste gesprekken gevoerd met de eigenaar (OCMW Kortrijk) en 

pachter (Pieter Demarez) van de zwaarst belaste percelen. Op basis van een 

uitvoerings(werken-)plan van het studiebureau Cnockaert gaf de stad op 23 november 

2016 concrete en gedetailleerde toelichting aan beiden over de toekomstig, geplande 

herinrichtingswerken en over de vergoeding waarop beiden aanspraak kunnen maken. 

Tijdens dit overleg uitten noch de grootste eigenaar noch de enige pachter principiële 

bezwaren tegen de lopende procedure, de vooropgestelde vergoedingsvoorstellen en de 

geplande uitvoeringswerken (toegelicht aan de hand van voormeld technische ontwerp-

plan Cnockaert). 

 

Het ontwerp van rooilijnplan van landmeter Verbeure van 15.09.2016 ter wijziging van 

de Doornhoutsevoetweg zijnde voetweg 29 te Hulste (ter hoogte van café Tivoli) 

overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling Tramstatie) wordt voor 

voorlopige vaststelling voorgelegd. Aldus dit plan en de bijhorende ‘tabel der in te nemen 

gronden’ zou de wijziging (=verbreding =groene strook) zich situeren op volgende 

percelen: 

 

perceel eigendom toegankelijkheid oppervlakte 

c/330 

X2 

cons. Vanneste 

-geen pachter 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

141 m²- lot 11 

c/330 

Z2 

vrije basisschool 

-geen pachter 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

21 m²- lot 10 

c/331 

m 

OCMW Kortrijk 

-pachter Demarez 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

187 m²- lot 8 

b/62 F OCMW Kortrijk reeds als trage weg gebruikt 160 m²- lot 7 



-pachter Demarez op die verbrede zate  

b/67 F OCMW Kortrijk -

pachter Demarez 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

184 m²- lot 6 

b/67 E OCMW Kortrijk 

-pachter Demarez 

reeds als trage weg gebruikt 

op die verbrede zate  

412m²- lot 5 

 

Bedoeling en motivering van voormelde wijzigingsvoorstel is om het publieke gebruik te 

garanderen tussen de Kuurnestraat/Tivoli en de Doornhout/Haringstraat en om de 

bestaande fiets- en voetgangersverbinding nog veiliger en comfortabeler her aan te 

leggen. Dit is verantwoord omwille van de vragen en behoeftes van trage-weg-gebruikers 

(zowel buurtbewoners, schoolkinderen, wijkbewoners), omwille van de beleidsintenties 

van het stadsbestuur om trage wegen te herwaarderen en veilige alternatieven te 

voorzien voor de nabij gelegen, fietsonvriendelijke (-onveilige) Vlietestraat en tenslotte 

vanuit de zorg om deze grote open ruimte doorkruisbaar te houden zoals voorzien sinds 

de buurtwegenatlas.  

 

De voorgestelde wijziging/verbreding verzoent ook voormelde openbare belangen met 

het privaat belang. Want terwijl het publiek gebruik op de Doornhoutsevoetweg verder is 

gegarandeerd, zullen de particuliere eigenaars en gebruikers die de verbreding de facto 

reeds jaren gedogen, amper hinder ervan ondervinden. Meer nog : vooraf en tijdens de 

heraanlegwerken zijn zij de bevoorrechte gesprekspartner van de stad. Bovendien zullen 

de particuliere eigenaars en gebruikers voor dit publiek gebruik van het groen tracé billijk 

vergoed worden. 

 

Het komt de gemeenteraad toe de wijziging voorlopig te aanvaarden. 

 

Na de voorlopige aanvaarding zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van 

nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Vervolgens zal aan de gemeenteraad worden gevraagd definitief de voorgestelde 

wijziging en het rooilijnplan vast te stellen waarna dit raadsbesluit met eventuele 

bezwaren van het openbaar onderzoek, ter beslissing aan de Deputatie zullen worden 

overgemaakt. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43, par. 2, 12°; 

- de wet van 10.04.1841 op de buurtwegen zoals van kracht en laatst gewijzigd bij 

decreet van de Vlaamse Raad van 04.04.2014, inzonderheid en zonder zich daartoe te 

willen beperken, art. 28; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels 

voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

  



Artikel 1:  

 

De wijziging aan de Doornhoutsevoetweg, zijnde de verbreding van voetweg 29 te Hulste 

(ter hoogte van café Tivoli) en van de aansluitende voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de 

verkaveling Tramstatie), zoals uitgetekend op het rooilijnplan van landmeter Verbeure 

van 15.09.2016, wordt samen met het genoemde rooilijnplan voorlopig vastgesteld. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal worden onderworpen aan het openbaar onderzoek beschreven in het 

besluit van de Vlaamse regering van 20.06.2014 tot vaststelling van nadere regels voor 

de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

 

 

17. Verkoop lot stadsgrond in de Twee-Bruggenstraat aan Aquafin. Goedkeuren 

ontwerpakte. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In de jaren ’90 bouwde Aquafin een pompstation in de Twee-Bruggenstraat, op de hoek 

van de Schipstraat nabij de stadssite TSAS, op het braakliggend hoek- en bouwperceel 

van de stad. 

 

Destijds werd deze stadsgrond niet formeel verkocht aan Aquafin. Aquafin wenst nu over 

te gaan tot regularisatie via een notariële aankoopakte, waarbij Aquafin ook instaat voor 

alle aktekosten.  

 

Bij brief van 10 maart 2016 maakte Aquafin een schattingsverslag over van de BVBA 

Teccon, beëdigd schatter, waarbij de eenheidsprijs werd bepaald op 175 euro/m² voor dit 

perceel, omschreven als lot 1 in dit verslag.  

 

In opdracht en voor rekening van Aquafin stelde notaris Liesbet Degroote uit Kortrijk de 

ontwerpakte op voor de verkoop van volgend onroerend goed:  

Perceelnummer 1001G, kadastraal gekend Harelbeke (1ste afdeling-sectie A), met een 

kadastrale oppervlakte van 19 m².  

De ontwerpakte bepaalt de totale koopprijs voor dit lot (rekening houdend met de 

eenheidsprijs van voormeld schattingsverslag van BVBA Teccon) op 3.500 euro lastens 

Aquafin, meer alle bijhorende kosten.  

Een opmetingsplan is niet noodzakelijk, gezien het om een volledig kadastraal perceel 

gaat.  

 

De aankoopprijs is in overeenstemming met het schattingsverslag van 7 maart 2016, 

opgesteld door BVBA Teccon, zodat kan gesteld worden dat de stad bij de voorgenomen 

verkoop geen financiëel verlies zal lijden. 

 

Gezien reeds een Aquafin-pompstation op voormelde grond gebouwd is, is het 

aangewezen de grond onderhands te verkopen aan Aquafin.  

 

Aan de voorgenomen verkoop is op volgende wijze geëigende publiciteit gegeven : 

- aanplakking ten stadhuize en ter plaatse van 1 juni 2016 tot en met 15 juni 2016; 

- publicatie op de webpagina van de stad Harelbeke. 

Uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 21 juni 2016 blijkt 

dat er geen bezwaren werden ingediend tegen voormelde verkoop. 

 



Uit de door de notaris voorgelegde stukken blijkt dat voor deze transactie een 

bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 23 mei 2016 die volgende formule vermeldt: 

“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 

bodemkwaliteit”. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een daad van beschikking over een onroerend 

goed van de stad betreft. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 

- Het gemeentedecreet en in het bijzonder §2.12° van art. 43. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend met de verkoop van 19m² stadsgrond aan NV Aquafin, zijnde 

het kadastraal perceel met nummer 1001G (1ste afdeling-sectie A). De verkoop kan 

doorgaan tegen de prijs en de voorwaarden vervat en omschreven in de ontwerpakte. 

 

Artikel 2: 

 

Akte wordt genomen dat er bij het sluiten van het openbaar onderzoek geen bezwaren 

werden ingediend. 

 

Artikel 3: 

 

De vertegenwoordigers van de stad worden volmacht verleend om de authentieke akte 

voor de verkoop zoals vermeld in art. 1 en opgemaakt door Notaris Degroote uit Kortrijk, 

namens de stad te ondertekenen. 

 

Artikel 4: 

 

Het schepencollege wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

 

18. Heraanleg voetpaden 2017 - Deel 1 : Ter Perre.  Goedkeuren bestek, raming 

(69.275 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De voetpaden in de doorgangsweg op Ter Perre zijn in slechte staat.  Het voetpad wordt 

volledig vernieuwd.  Van een aantal zijstraten wordt de betonstraatsteenverharding 

hersteld waar er verzakkingen zijn.  De voetpaden zijn in slechte staat met veel 

onkruidgroei en verzakkingen. 

 



In het kader van de opdracht “Heraanleg voetpaden 2017 - Deel 1 : Ter Perre” werd een 

bestek met nr. 17_2 opgesteld door het departement facility. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 69.275,00 excl. btw of € 83.822,75 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking gezien de aard van de bestelling (raming lager dan € 85.000,00) 

en gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service.  

Door het vooraf selecteren van minimum drie aannemers speelt de concurrentie maar 

anderzijds blijft de zekerheid dat de aangeschreven aannemers over de nodige vakkennis 

en deskundigheid beschikken. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 (Enveloppe 

GGZ / Subproject GGZ 29 / AR 224007 / BI 020000). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer 

bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 

85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 105. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 5, § 2. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald en zonder 

zich daartoe te willen beperken artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 

toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. 17_2 en de raming voor de opdracht “Heraanleg voetpaden 2017 - 

Deel 1 : Ter Perre”, opgesteld door het departement facility worden goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 



werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 69.275,00 excl. btw of 

€ 83.822,75 incl. 21 % btw. 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2017 (Enveloppe 

GGZ / Subproject GGZ 29 / AR 224007 / BI 020000). 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

19. Aankoop van twee bestelwagens op CNG.  Goedkeuren bestek, raming 

(76.446,29 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op verzoek van het departement facility, wordt er gevraagd om twee bestelwagens op 

CNG brandstof (compressed natural gas) aan te kopen respectievelijk één voor de 

begraafplaatsen en één voor de metsersploeg. 

 

De ploeg begraafplaatsen gebruikt op vandaag een voertuig van de leidinggevenden. Er 

is dus een voertuig te weinig. Bovendien is het niet helemaal geschikt voor de ploeg 

begraafplaatsen. 

 

De grote ploeg wegeniswerkers beschikt momenteel over een grote vrachtwagen en een 

open bestelwagen. De grote vrachtwagen wordt tevens voor andere werkopdrachten 

ingezet zoals containervervoer en feestelijkheden. Hierdoor ontbreekt het de ploeg soms 

aan een vervoermiddel om materiaal zoals zandcement te gaan halen. Bij kleinere 

werken, bij opstart of einde van een groot werk wordt de ploeg ook best opgesplitst in 

twee groepen. Daarom is een extra voertuig nodig. Het rendement van de ploeg zal 

hierdoor stijgen wat betekent dat er meer oppervlakte aan voetpaden kan hersteld 

worden. 

 

In het kader van de opdracht “2 Bestelwagens op CNG ” werd een bestek met nr. NH-407 

opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Bestelwagen voor Begraafplaatsen MTM3,5T Open Laadbak), raming: 

€ 36.363,64 excl. btw of € 44.000,00 incl. btw; 

* Perceel 2 (Bestelwagen voor Metsers MTM6 á 7,5 T Kiepbak), raming: € 40.082,65 

excl. btw of € 48.500,01 incl. btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 76.446,29 excl. btw of 

€ 92.500,01 incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsbudget van 2017 onder 

budgetcodes B&W 10 242000/099010 € 44.000 en BOD 10 242000/011920 € 48.500. 

Op 24/11/2016 werd er preventieadvies voor het dossier gevraagd. 

 

  



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het bestek met nr. NH-407 en de raming voor de opdracht “2 Bestelwagens op CNG ”, 

opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden 

goedgekeurd. 

 

Artikel 2:  

 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 

in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 76.446,29 excl. btw of 

€ 92.500,01 incl. 21 % btw. 

 

Artikel 3:  

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

 

20. Aankoop van drie nadarwagens.  Goedkeuren bestek, raming (17.500 euro + 

21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 



Twee nadarwagens zijn versleten en dienen vervangen te worden. Eén grote nadarwagen 

wordt vervangen door twee kleine omdat dit soms handig is bij het uitlenen van de 

nadars. Niet iedereen heeft een grote kar nodig.  

Er wordt een grote schamelwagen (+/- 7.000 x 2.400 mm² laadvloer) voor 100 nadars 

van 2,5 m lengte en twee aanhangwagens (+/- 3.600 x 2.400 mm² laadvloer) voor 

telkens 50 nadars van 2,5 m lengte gevraagd. 

 

In het kader van de opdracht “Nadarwagens” werd een bestek met nr. NH-408 opgesteld 

door mevrouw Naira Harutjunjan, departement facility - aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 17.500,00 excl. btw of € 21.175,00 

incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

- het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 

werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 

en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 

tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

Het bestek met nr. NH-408 en de raming voor de opdracht “3 Nadarwagens”, opgesteld 

door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 

in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 17.500,00 excl. btw of 

€ 21.175,00 incl. 21% btw. 

 

  



Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

21. Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement.  Hervaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Het gemeentelijk retributiereglement werd in de gemeenteraadszitting van 

18.11.2013 hervastgesteld met ingang van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019.  

 

Bij beslissing van 19.05.2014 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd in functie van de herziening van het bibliotheekreglement. 

 

Bij beslissing van 20.04.2015 en 23.05.2016 werd het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en 

retributiereglement gewijzigd en hervastgesteld tot 31.12.2019 in functie van de 

aanpassing van tal van tarieven en modaliteiten en het schrappen van bepaalde 

rubrieken, uiteraard onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. 

 

2. Op 04.07.2016 ontving het stadsbestuur een aangetekend schrijven van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het hen toegestuurde raadsbesluit van 

23.05.2016 “hervaststelling gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement”. 

 

Er werden door de toezichthoudende overheid opmerkingen gemaakt omtrent het 

inhoudelijke van de volgende rubrieken: 

 

- Rubriek 24: Retributie voor prestaties en inlichtingen verstrekt door Burger en 

Welzijn; 

- Rubriek 33: Gebruikersreglement Jeugdcentrum TSAS; 

- Rubriek 37 : Gebruik stedelijke sportaccommodaties en accommodaties die jegens 

derden worden afgehuurd; 

- Rubriek 45. Stedelijk onderwijs.  Tarieven georganiseerd schooltoezicht. 

 

In de huidige stand van zaken treedt op 23.02.2017 het Decreet op de 

Omgevingsvergunning in werking.  De tarifering voor de afgifte van inlichtingen, attesten 

dient om budgettaire redenen te worden verhoogd.  Dienvolgens dient rubriek 6 

aangepast te worden. 

 

Er dienen wijzigingen doorgevoerd te worden in functie van de verduidelijking en de 

aanpassing van de tarieven in het gebruikersreglement van het cc Het SPOOR en de 

socio’s.  Er wordt voorgesteld in te gaan op de vraag van de verenigingen om technische 

bijstand te voorzien bij podiumactiviteiten.  Ook het systeem om de toegangsprijzen voor 

podiumactiviteiten te bepalen, dient herzien te worden.  Er wordt voorgesteld dat de 

gemeenteraad aan het college delegatie verleent om deze tarieven vast te stellen mits 

inachtneming van een aantal parameters. 

 

Er dienen ook wijzigingen doorgevoerd te worden in functie van de aanpassing van de 

tarieven van de sportaccommodaties voor niet-Harelbeekse gebruikers. 

 



Tot slot dient ook een wijziging aan het reglement van het Jeugdcentrum TSAS te 

gebeuren in de procedure rond de ‘nachtvergunning’ in de digitale aanvraag via het 

evenementenloket. Dit evenementenloket gaat mogelijks van start per 01.01.2017. 

 

Verder wordt, zowel in de sector cultuur, jeugd als sport, voorzien dat het college – na 

advies van het beheersorgaan of het adviesorgaan – het tarief voor benefietactiviteiten of 

goede doelen toekent. 

 

3. Er werd advies gevraagd aan de betrokken adviesraden. 

 

4. Bij het dossier is een verantwoordende en verklarende nota gevoegd waarvan de 

gemeenteraad kennis heeft genomen en die de gemeenteraad onderschrijft. 

 

5. De volgende adviesraden hebben gereageerd en geadviseerd als volgt: 

 

- de stuurgroep van de jeugdraad (gunstig advies van 14.09.2016 m.b.t. de 

wijzigingen ingevolge de opmerkingen van het ABB + gunstig advies van 

07.10.2016 m.b.t. regeling van de ‘nachtvergunning’) 

- het beheersorgaan van de stedelijke jeugdinfrastructuur (gunstig advies van 

15.11.2016) 

- de sportraad (gunstig advies van 04.04.2016 m.b.t. verhoging tarieven voor 

verhuur sportaccommodaties aan niet-Harelbeekse gebruikers + gunstig advies 

van 26.09.2016) 

- de cultuurraad (gunstig advies van 28.10.2016) 

- de MINA-raad (gunstig advies van 01.12.2016) 

 

6. De voorgestelde tarieven en gebruiksmodaliteiten zijn evenredig ten opzichte van 

de door de stad geleverde diensten en zijn naar het oordeel van de gemeenteraad billijk. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het Gemeentedecreet (GD) , inzonderheid art. 43 par. 2, 2° en art. 186; 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

 

Het gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement wordt hervastgesteld tot met 

31 december 2019, onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen, zodat het luidt als 

volgt: 

 

Gemeentelijk gebruiks-, tarief- en retributiereglement  
 

******** 

 

1. Retributie voor het nemen van fotokopieën. 

 

Een retributie voor het nemen van kopieën t.b.v. van derden wordt als volgt geheven :  



- 0,10 euro per bladzijde of gedeelte van een bladzijde voor het formaat DIN A/4 of 

DIN A/3 (zwart-wit kopie). 

- Voor kleurenkopieën wordt een bedrag van 1 euro per bladzijde of gedeelte van 

een bladzijde voor het formaat DIN A/4 of DIN A/3 gerekend. 

 

Deze retributie dient niet betaald : 

- Door gemeenteraadsleden die om de kopieën verzoeken ter gelegenheid van of in 

het kader van de uitoefening van hun mandaat. 

- Door vertegenwoordigers van een stedelijk adviesorgaan, wanneer de kopie wordt 

genomen t.b.v. het adviesorgaan.  

 

Voormelde retributie dient betaald bij ontvangst van de gevraagde kopieën. 

2. Retributie portkosten. 

 

De portkosten vanaf de aangetekende zending samenhangend met de retributies worden 

ten laste gelegd van diegene die bedoelde retributie verschuldigd is indien de 

schuldenaar van deze retributies een particulier of een privé-instelling is.  Zij worden bij 

deze retributies geteld en betaald overeenkomstig de aldaar bepaalde betalingsvorm. 

 

Bedoelde portkosten zijn gelijk aan het posttarief vastgesteld door de bevoegde 

overheden. 

 

 

 

3. Retributie voor een abonnement op de notulen van de gemeenteraad. 

 

Een abonnement op de notulen van de gemeenteraad is door derden te bekomen tegen 

een bedrag van 50 euro per jaar. 

 

Deze retributie dient voorafgaandelijk (contant of via overschrijving) betaald bij de 

aanvraag van het abonnement. 

 

Er wordt een vrijstelling ingevoerd door de erkende adviesraden. 

 

 

 

4. Retributie voor een abonnement op de toelichtingsnota’s gemeenteraad. 

 

Een abonnement op de toelichtingsnota’s van de gemeenteraad kan door derden worden 

bekomen tegen een bedrag van 50 euro per jaar. 

 

Deze retributie dient voorafgaandelijk (contant of via overschrijving) betaald bij de 

aanvraag van het abonnement. 

 

Zijn aan deze retributie niet onderworpen: 

- De toelichtingsnota’s ter beschikking gesteld aan de pers. 

- De toelichtingsnota’s ter beschikking gehouden van het publiek gedurende de 

raadszitting. 

 

Er wordt een vrijstelling ingevoerd voor de erkende adviesraden. 

 

 

 

5. Retributie voor een abonnement op de dagorde van de gemeenteraad. 

 

Een abonnement op de dagorde van de gemeenteraad kan bekomen worden tegen een 

bedrag van 5 euro per jaar. 



 

Deze retributie dient voorafgaandelijk (contant of via overschrijving) betaald bij de 

aanvraag van het abonnement. 

 

Er wordt een vrijstelling ingevoerd voor de erkende adviesraden. 

 

 

 

6. Retributie op de aflevering van stukken bedoeld in het decreet op de 

omgevingsvergunning en andere aanverwante milieuwetgeving (niet-limitatief). 

 

- Digitale versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: gratis. 

- Afgifte van afdrukken of uittreksels van goedgekeurde plannen van aanleg, 

ruimtelijke uitvoeringsplannen of verkavelingsplannen en die in het stadhuis voor 

iedereen ter inzage liggen:  

* voor niet gekleurde afdrukken: 25 euro plus per vierkante meter of breuk van 

 vierkante meter boven de m² 2,50 euro 

* voor gekleurde afdrukken: 25 euro plus per 10 vierkante decimeter of breuk van 

 boven de m² 2,50 euro 

- Afschriften van verordenende voorschriften die bij de plannen zijn gevoegd, maar 

er niet zelf op voorkomen: 12,50 euro. 

- Afgifte van afdrukken van goedgekeurde bouwplannen: 2,50 euro per planafdruk. 

- Afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen of stedenbouwkundig attest en 

inlichtingen en afschriften/kopieën inzake milieubeleid: voor de dienstverrichting van het 

personeelslid dat met de opzoekingen wordt belast met het oog op het opmaken van het 

attest of het verlenen van de inlichtingen: 75 euro. 

- Afgifte van afdrukken van plannen of uittreksels uit milieudossiers die in het 

stadhuis voor iedereen ter inzage liggen: 2,50 euro per planafdruk en 0,25 euro per blz. 

of deel ervan. 

 

Afgifte van uittreksels, stukken en plannen van dossiers die opgemaakt werden in het 

kader van het Decreet op de Ruimtelijke Ordening en het Decreet op de Milieuvergunning 

worden verrekend aan dezelfde tarieven als deze die geldig zijn voor de afgifte van 

uittreksels, stukken en plannen van dossiers die opgemaakt werden in het kader van het 

Decreet op de Omgevingsvergunning. 

De betaling geschiedt contant bij afhaling van de stukken. 

Indien de stukken worden opgestuurd, gebeurt de betaling via voorafgaande 

overschrijving.  

 

Vrijstellingen:  

 Staat, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten en verenigingen van 

gemeenten, aan de gemeenten ondergeschikte besturen (verzelfstandigde 

agentschappen, kerkfabrieken), OCMW, Infrax West, De Post, De Watergroep. 

 Uittreksels, afschriften en andere documenten die digitaal aanwezig zijn, worden 

kosteloos ter beschikking gesteld (met uitzondering van stedenbouwkundige 

inlichtingen en stedenbouwkundige attesten), op voorwaarde dat ze per mail kunnen  

bezorgd worden, en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake openbaarheid van 

bestuur. 

 

 

 

  



7. Retributie op het ter beschikking stellen van een bestek i.f.v. een open 

aanbestedingsprocedure of een algemene offerteaanvraag in het kader van de 

wetgeving overheidsopdrachten. 

 

Het ter beschikking stellen aan kandidaat-aannemers van een papieren bestek i.f.v. een 

open aanbestedingsprocedure of een algemene offerteaanvraag in het kader van de 

wetgeving overheidsopdrachten geeft aanleiding tot een retributie van 25 euro per 

bestek. 

De digitale versie is vrij van retributie. 

De betaling geschiedt contant bij afhaling van het bestek. 

Indien het bestek wordt opgestuurd, gebeurt de betaling via voorafgaande 

overschrijving. 

 

 

 

8. Retributie op het verstrekken van inlichtingen in het kader van voorgenomen 

en effectieve vervreemdingen, voorgenomen en effectieve toekenning van 

zakelijke of persoonlijke rechten betreffende onroerende goederen en 

bodemonderzoeken. 

 

Er wordt een retributie gevestigd ter vergelding van het opzoekingswerk en het 

aansluitend verstrekken van schriftelijke inlichtingen inzake milieu, stedenbouw en 

ruimtelijke ordening, bestaande dienstbaarheden, mogelijkheden tot onteigening en 

opname op lijsten in het kader van de wetgeving op de monumenten en landschappen en 

heffingen op leegstand. 

Gevraagd in het kader van:  

- Voorgenomen en effectieve vervreemdingen betreffende onroerende goederen; 

- Voorgenomen en effectieve toekenning van zakelijke rechten betreffende  

onroerende goederen; 

- Voorgenomen en effectieve toekenning van persoonlijke rechten betreffende 

onroerende goederen; 

- Bodemonderzoeken. 

 

De retributie bedraagt 50 euro per vraag. Inlichtingen die in één keer worden gevraagd 

worden beschouwd als één vraag. 

De retributie is verschuldigd door diegene die de inlichting effectief vraagt. 

De betaling gebeurt steeds vooraf hetzij contant, hetzij door overschrijving, hetzij door 

afname op een daartoe bij het stadsbestuur gestelde provisie. 

 

Vrijstelling:  

Alle openbare besturen. 

 

 

 

9. Retributie voor het gebruik van openbaar domein ter gelegenheid van 

werken. 

 

Het gebruik door aannemers, werkend voor natuurlijke personen en rechtspersonen, van 

het openbaar domein - eigendom van de stad of door de stad beheerd - naar aanleiding 

van werken door middel van o.m. de plaatsing van afsluitingen, stellingen, kranen, 

containers, werfketen en stapelen van materialen, is onderworpen aan een retributie die 

als volgt wordt vastgesteld: 

- de signalisatievergunning nodig voor ingebruikname zoals boven omschreven, 

dient tijdig aangevraagd bij de lokale politie; 

- bij de aanvraag dient een schets gevoegd met de in te nemen zone, met 

vermelding van de afmetingen van de inname; 



- het einde van het gebruik dient meegedeeld aan het departement 

Grondgebiedszaken van de stad.  

 

Bij gebreke aan een voorafgaande toelating van het gebruik wordt de retributie berekend 

op basis van de bij de stad beschikbare gegevens, tenzij de gebruiker kan bewijzen dat 

het gebruik later is gestart dan door de stad aangenomen. 

 

Bij gebreke aan een voorafgaande verwittiging t.g.v. de beëindiging van het gebruik 

wordt de retributie berekend tot op de dag waarop wordt vastgesteld dat het gebruik een 

einde heeft genomen, tenzij de gebruiker kan bewijzen dat het gebruik eerder is gestopt. 

 

De retributie bedraagt 50 eurocent per m² of gedeelte van een m² ingenomen 

oppervlakte en per dag of een gedeelte van een dag. 

De retributie is verschuldigd door de aannemer of, indien deze de werken zelf uitvoert, 

de uitvoerder. 

 

De betaling gebeurt op basis van maandelijkse afrekeningen. Er dient betaald te worden 

binnen de 30 dagen na ontvangst van de afrekening. 

 

Vrijstelling : 

Openbare besturen, sociale bouwmaatschappijen en nutsmaatschappijen of voor hen 

werkende aannemers, natuurlijke personen en rechtspersonen of voor hen werkende 

aannemers voor zover de inname vooraf werd toegestaan en niet langer dan zeven 

kalenderdagen duurt. 

 

 

 

10. Retributie voor de concessie van openbaar domein, niet ter 

gelegenheid van werken. 

 

De concessie (ook “gebruik” genaamd) door natuurlijke personen en 

rechtspersonen van het openbaar domein - beheerd door en eigendom van de stad 

- is onderworpen aan een retributie.  

 

Het gebruik van dergelijke stadsgronden  zoals openbaar domein geïncorporeerd in 

een voortuin, een zijtuin, een oprit, een uitweg… gebeurt tegen volgende 

voorwaarden: 

 

- De retributie bedraagt 10 euro per jaar, ongeacht de grootte van de in 

concessie genomen stadsgrond. 

- De retributie wordt jaarlijks geïnd via een schuldvorderingsbrief en dient 

betaald te worden binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. 

- Het gebruik wordt enkel bij gedoogzaamheid en ten voorlopige titel toegestaan, 

voor een niet nader bepaalde termijn. 

- De stad behoudt zich het recht om aan de eventuele in de in gebruik gegeven 

grond aanwezige nutsleidingen en aan de toestellen eigen aan deze, van welke 

aard ook, werken uit te voeren of te laten uitvoeren zonder verhaal en zonder 

vergoeding van de gebruiker. 

- De stad behoudt zich het recht om de concessie onmiddellijk op te zeggen bij 

eenvoudig schriftelijk aanzoek zonder dat de gebruiker aanspraak mag maken 

op enige prijzij- of andere vergoeding, noch op gehele of gedeeltelijke 

teruggave van reeds betaalde rechten. 

- Het gebruik valt niet onder de huur- of pachtwet. 

- De aanvrager dient bij zijn aanvraag een duidelijke schets te voegen met de in 

te nemen zone en met vermelding van de afmetingen van de inname. 

- Het gebruik wordt door het college toegestaan rekening houdend met de 

stedenbouwkundige bepalingen.  



- De stad stelt de grond in gebruik in de staat waarin hij zich bevindt, zonder dat 

de gebruiker enige vergoeding kan eisen, noch tijdens de ingebruikname, noch 

erna voor gebeurlijk aangebrachte verbeteringen, gelijk dewelke. 

- Eventuele veranderingswerken moeten vooraf ter advies en schriftelijke 

goedkeuring van de stad voorgelegd worden. 

- De concessiehouder zal de geconcessioneerde grond steeds in onberispelijke 

staat onderhouden en verbindt er zich toe de stad te vrijwaren van alle schade 

gelijk dewelke, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de grond. 

- Bij het beëindigen van de concessieovereenkomst zal de gebruiker de in 

concessie gegeven grond zonder enige vergoeding in zijn vroegere toestand 

herstellen, behoudens indien de stad daarvan zou afzien en met behoud van de 

regel dat de stad tot geen enkele vergoeding kan gehouden zijn. 

- Zodra dit wettelijk mogelijk is, dient de gebruiker op eerste vraag van de stad 

de in concessie genomen grond aan te kopen tegen de officiële schattingsprijs 

vast te stellen door de ontvanger van het bevoegde registratiekantoor, het 

bevoegde aankoopcomité, of een bevoegde schatter naar keuze van de stad. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de opportuniteit van het 

afsluiten van een concessieovereenkomst. 

 

 

 

11. Verkoop van huisvuilzakken voor de restfractie, PMD-zakken, 

hondenpoepzakjes en toegang en gebruik van het gemeentelijk containerpark. 

 

- De afhaling van de restfractie van het huisvuil wordt uitsluitend verricht bij middel 

van door het gemeentebestuur en/of de afvalintercommunale ter beschikking gestelde 

huisvuilzakken. 

De zakken worden te koop gesteld door het gemeentebestuur en door handelszaken die 

door de afvalintercommunale als verkooppunt werden goedgekeurd tegen de prijs van 

1,60 euro voor een grote restafvalzak, 0,85 euro voor een kleine restafvalzak en 1,60 

euro voor de bedrijfsafvalzak. 

 

- De blauwe PMD-zakken te gebruiken overeenkomstig de gemeentelijke 

milieuverordening worden ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur en/of de 

afvalintercommunale en door handelszaken die door de afvalintercommunale als 

verkooppunt werden goedgekeurd tegen 0,15 euro per stuk, hetzij 3 euro/rol. 

- De zakken voor de restfractie en de PMD-zakken worden aan de bevolking ook 

beschikbaar gesteld via handelaars of commerciële instellingen, daartoe aangesteld door 

de afvalintercommunale. De levering en betaling van de desbetreffende zakken gebeurt 

volgens de modaliteiten en afspraken die door de afvalintercommunale worden bepaald. 

 

De aankoopprijs te betalen door de handelaars of commerciële instellingen en de 

verplichte verkoopprijs door hen aan te houden is deze zoals hiervoor door de 

gemeenteraad vastgesteld. 

 

- Hondenpoepzakjes die kunnen gebruikt worden overeenkomstig de gemeentelijke 

verordening 'Dieren' kunnen zo lang de voorraad strekt gratis worden bekomen in de 

bedelers aan de verschillende hondenpoepbakken.  Ze worden echter ook aan het 

onthaal stadhuis ter beschikking gesteld tegen 5 euro per rol van 200 zakjes. 

 

Bij afhaling van zakken op het stadhuis is de retributie direct verschuldigd. 

 

- Het gratis deel van het nieuwe containerpark is toegankelijk via de elektronische 

identiteitskaart (eID). 

De groep niet-Belgen, die niet over een elektronisch identificatiemiddel beschikken, en de 

groep nieuwe inwoners van Harelbeke, van wie de adreswijziging in behandeling is, 



kunnen via de bevolkingsdienst een toegangsbadge, waarvan de geldigheidsduur in tijd 

wordt beperkt tot een termijn van 3 maanden, verkrijgen.  Voor deze badge is een 

retributie van 15 euro verschuldigd bij overhandiging ervan. 

 

 

 

12. Voorbehouden rubriek. 

 

 

 

13. Voorbehouden rubriek. 

 

 

 

14. Voorbehouden rubriek. 

 

 

 

15. Retributie gebruik van verkeerssignalisatie. 

 

Voor het gebruik van verkeerssignalisatie, inclusief pinklichten, en nadarafsluiting door 

privaatpersonen en/of firma’s wordt – behalve indien deze zaken dienen gebruikt voor 

feestelijkheden waarvoor een andere regeling geldt (zie hieronder) – een retributie, 

inclusief waarborg, gevraagd zoals hieronder vermeld:  

 

Materieel    huur/dag/st vanaf de 4de dag waarborg/stuk 

Nadar     2,50 euro    2,50 euro 

Pinklichten    2,50 euro    10 euro 

Signalisatieborden   2,50 euro    10 euro 

 

De huur ontslaat de aanvrager niet van de verplichting de nodige vergunningen aan te 

vragen bij werken of andere vergunningsplichtige activiteiten. 

 

De waarborg moet betaald worden bij afhaling van de materialen, de eindafrekening 

gebeurt na terugbrenging van het materieel.  

 

Het materiaal wordt opgehaald en teruggebracht door de aanvrager. Indien de 

verkeerssignalisatie door stadsdiensten dient ter plaatse gebracht of teruggehaald, wordt 

telkens een forfaitair bedrag van 25 euro per rit aangerekend.  

 

Indien de nodige signalisatie bij werken, hindernissen of andere verkeersbelemmeringen 

niet wordt geplaatst, geschiedt de plaatsing door de politiediensten met toepassing van 

de huidige retributie (aanrekening van 25 euro per rit). 

 

De waarborg wordt terugbetaald bij het terug bezorgen van het materieel in dezelfde 

toestand als het ter beschikking werd gesteld. Eventuele schade wordt van de waarborg 

afgehouden. Indien de borden worden gestolen, kan men hiervan aangifte doen bij de 

Politie. 

Wenst men de signalisatie langer te houden dan dient men het departement facility te 

verwittigen. Indien de borden niet teruggebracht werden minstens 1 week na de 

vermoedelijke terugbrengdatum, zal vanuit het stadsbestuur contact opgenomen worden 

met de ontlener. Na twee aanmaningen zonder dat een aanvaardbare reden wordt 

gegeven, worden de borden aan de ontlener aangerekend. 

 

Vrijstelling van huur :  

Gebruik van materialen door privaatpersonen voor de eerste 3 dagen. 

 



 

 

16. Gebruiks- en retributiereglement feestmaterialen. 

 

Art. 1 

Het stadsbestuur stelt diverse feestmaterialen ter beschikking als ondersteuning van 

socio-culturele activiteiten en het Harelbeekse verenigingsleven. 

 

Art. 2 – Gebruikerscategorieën. 

Voor de toepassing van dit reglement worden volgende gebruikerscategorieën 

onderscheiden: 

 

1. Gratis gebruikers: 

- stadsbestuur & OCMW Harelbeke; 

- personeelskring stadsbestuur, verzelfstandigde agentschappen en gemeentelijke 

vzw’s van de stad, politiezone Gavers; 

- erkende adviesraden; 

- feestcomités Harelbeke, Bavikhove, Hulste, Stasegem, Eiland, Zandberg, Oostwijk 

en Holvoet’s kapel; 

- Harelbeekse scholen (voor max. 3 pedagogische/schoolse activiteiten per 

kalenderjaar en op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt door de directie, vanaf de 4e 

activiteit/aanvraag vallen ze onder cat. 2); 

- andere gemeentebesturen, in het kader van de wederzijdse uitwisseling van 

materialen (uitgezonderd de podiumwagen waarvoor ze onder cat. 3 vallen). 

 

2. Occasionele en erkende Harelbeekse verenigingen. 

 

3. Niet-Harelbeekse verenigingen en scholen, op voorwaarde dat het feestmateriaal 

op Harelbeeks grondgebied gebruikt wordt. 

 

Art. 3 – Huurtarieven en waarborg. 

De tarieven van huur en waarborg voor de respectievelijke materialen en 

gebruikerscategorieën worden vastgelegd als volgt en gelden telkens per stuk : 

 

 

omschrijving aantal cat. 1 cat. 2 cat. 3 waarborg 

Podiumwagen*  

(enkel gebruik in 

Harelbeke) 

1 -   euro 200 euro 300 euro 1.000 euro 

Sanitaire wagen* 

(enkel gebruik in 

Harelbeke) 

1 -   euro 75 euro 112,50 euro 500 euro 

Kleine sanitaire 

keetwagen* 

(enkel gebruik in 

Harelbeke) 

1 -   euro 50 euro 75 euro 250 euro 

Podium 6x4 

(uitschuifbare 

poten 70cm – 1m) 

2 -   euro 15 euro 22,50 euro  

Podium 6x4 

(pootjes 20-40-

60cm) 

1 
-   euro 

15 euro 22,50 euro  

Tafel 70 -   euro 5 euro 7,50 euro  

Stoel 450 -   euro 0,30 euro 0,45 euro  

Vlag 50 -   euro 0,30 euro 0,45 euro  

Vlaggenmast 15 -   euro 0,30 euro 0,45 euro  



Werfkast 3 -   euro 15 euro 22,50 euro  

Halogeen 10 -   euro 3 euro 4,50 euro  

Halogeenstaander 2 -   euro 3 euro 4,50 euro  

Nadarafsluiting 1250 m -   euro -   euro -   euro  

Partytafel  10 -   euro 5 euro 7,50 euro  

Schavotje 1 -   euro 5 euro 7,50 euro  

Borden voor 

wielertoeristen  
1 -   euro 1 euro 1,50 euro  

 

* De podiumwagen en de sanitaire wagen kunnen enkel door andere gemeentebesturen 

buiten het Harelbeeks grondgebied gebruikt worden.  

 

Het maximale bedrag van de waarborgsom wordt geplafonneerd op 1.500 euro indien 

gebruik gemaakt wordt van de podiumwagen en de sanitaire wagen. 

Waarborg en huur dienen 1 maand vóór de activiteit gestort op de aangeduide rekening.  

 

Art. 4 - Huur- en gebruikstermijn 

Alle bovenstaande tarieven gelden per begonnen termijn van 3 volle gebruiksdagen, 

behalve voor de podiumwagen die per dag verhuurd wordt.  

 

Art. 5 - Vervoer, levering en ophalen van het materiaal 

Het materiaal kan op Harelbeeks grondgebied ter plaatse gebracht en terug opgehaald 

worden door de stadsdiensten. Hiervoor wordt een forfaitaire kost van 25 euro 

aangerekend. 

De ondergetekende aanvrager of zijn afgevaardigde is bij de levering en ophaling 

aanwezig teneinde een tegensprekelijke controle uit te voeren van de materialen, en er 

wordt een ontvangstbewijs getekend. Indien betrokkene afwezig blijft op het afgesproken 

tijdstip, worden alle materialen geacht in perfecte staat afgeleverd te zijn en blijven alle 

reglementen van toepassing. 

De aanvrager gaat zelf na of de plaats van levering voldoende bereikbaar is met een 

vrachtwagen. In ieder geval en inzonderheid bij levering van de podium- en de sanitaire 

wagen dient naast en boven de vrachtwagen voldoende vrije ruimte ter beschikking te 

zijn. Het stadsbestuur kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden 

indien niet aan deze voorwaarden werd voldaan.  

Bij ophaling zorgt de aanvrager ervoor dat alle materialen in onberispelijke staat 

verkeren en desgevallend correct gestapeld zijn. In geval van schade, wordt de gebruiker 

ofwel de herstellingskost aangerekend ofwel de waarde van het te vervangen voorwerp 

verminderd met de afschrijvingen (conform de waarderingsregels van de stad 

Harelbeke). De herstelling kan zowel door een externe firma verricht worden als door de 

stad Harelbeke. De stad Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen 

personeelskosten in rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel van 

een factuur. Ook het herstapelen of de extra schoonmaak wordt aangerekend. 

Het materiaal mag de plaats van levering niet verlaten en ook onderverhuur is niet 

toegestaan. In ieder geval blijft de aanvrager verantwoordelijk. 

De aansluitingen, watervoorziening en rioolafvoer van de sanitaire wagen zijn ten laste 

van de gebruiker. 

 

Art. 6 - Vaststelling schade 

Indien bij het ophalen van het materiaal schade vastgesteld wordt, signaleert de 

verantwoordelijke dienst dit zo vlug mogelijk aan de aanvrager. De omvang van de 

schade wordt bepaald waarna een voorstel van minnelijke schikking volgt. Indien dit 

voorstel niet aanvaard wordt, spreekt het College van Burgemeester en Schepenen zich 

uit over het schadedossier. 

In elk geval wordt de betaalde waarborgsom ingehouden tot bovenstaande procedure 

doorlopen is.  

 

  



Art. 7 – Aanvraag en bevestiging 

De aanvraag tot het gebruik van het feestmateriaal gebeurt bij voorkeur via het 

invulformulier op de website of via e-mail feestmaterialen@harelbeke.be  

of wordt gericht aan  

Stadsbestuur Harelbeke - t.a.v. administratie stadsdepot 

Broelstraat 23 

8530 Harelbeke 

De mogelijkheid wordt geboden om een optie van één week te nemen. Zonder definitieve 

aanvraag vervalt de optie automatisch na 7 dagen. 

Alle materialen kunnen maximum 12 maanden vóór een activiteit aangevraagd en 

vastgelegd worden.  

De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen een reactie en de 

bevestiging of het gevraagde materiaal al dan niet ter beschikking is.  

 

Art. 8 - Annuleringskost  

Indien het gevraagde feestmateriaal reeds geleverd werd en de activiteit wordt 

geannuleerd, dan worden de transportkosten en de volledige huurprijs aangerekend. 

 

Art. 9 – Overmacht 

Indien een activiteit omwille van overmacht niet kan plaatsvinden, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen beslissen om de huurprijs geheel of gedeeltelijk te laten 

vallen. 

 

Art. 10 - Verzekering, verantwoordelijkheid en veiligheid 

De ondergetekende aanvrager of verantwoordelijke dient volgende verplichtingen na te 

leven bij het gebruik van het materiaal : 

- gebruik en in bewaring houden van het materiaal volgens het principe van de 

goede huisvader; 

- alle verantwoordelijkheid opnemen bij eventuele ongevallen die hierdoor zowel 

stoffelijke als lichamelijke schade aan derden kunnen veroorzaken; 

- zorgen voor eventuele verlichting of signalisatie; 

- een verzekering afsluiten inzake burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover 

derden voor de voorbereidingen, de activiteit zelf en alle nawerken, dit ook ter ontlasting 

van de verantwoordelijkheid van de stad Harelbeke; 

 

 

 

17. Gebruiks- en retributiereglement herbruikbare bekers. 

 

Artikel 1. 

Stadsorganisaties gebruiken herbruikbare bekers op evenementen waar voorheen 

wegwerpbekers werden ingezet. 

 

Organisatoren die niet aan de stad zijn verbonden en in Harelbeke een activiteit 

organiseren kunnen eveneens en voor zover de bekers beschikbaar zijn gebruik maken 

van de herbruikbare bekers. 

 

Artikel 2: Aanvraag en reservatie. 

De herbruikbare bekers worden voor de activiteit aangevraagd op volgende wijze: 

 Ofwel via het aanvraagformulier Evenementen indien het gaat om een activiteit 

die een uitgebreide organisatie vereist en waarvoor meerdere toelatingen of 

vergunningen nodig zijn. Dit dient minstens één maand voor de aanvang te 

gebeuren. 

 Ofwel via een aanvraagformulier bij de jeugddienst minimum vijf werkdagen voor 

de activiteit. 

mailto:feestmaterialen@harelbeke.be


Via de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dit 

gebruikersreglement gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.  

 

De jeugddienst bepaalt het aantal bekers, inzamelmateriaal en bijbehorende 

infomateriaal op basis van beschikbaarheid. Per evenement worden maximum 2800 

bekers ter beschikking gesteld. Wanneer het om een groot evenement gaat, kan mits 

motivatie een bijkomend veelvoud van 350 bekers aangevraagd worden.  

 

De aanvrager ontvangt een bevestiging met vermelding van het aantal bekers, 

inzamelmateriaal en bijbehorende infomateriaal dat voor hen gereserveerd staat. Op de 

bevestiging staat eveneens de nodige informatie omtrent levering van de bekers.  

 

Artikel 3: Levering. 

Herbruikbare bekers worden ten laatste één werkdag voor de activiteit opgehaald bij een 

sociaal economiebedrijf. Ze moeten eveneens ten laatste één werkdag na de activiteit 

terug gebracht worden. 

 

Het sociaal economiebedrijf kan de bekers ook ter plaatse bezorgen en terug ophalen na 

de activiteit. Voor dit transport worden door het sociaal economiebedrijf vastgestelde 

transportkosten aangerekend rechtstreeks aan de aanvrager. 

 

Artikel 4: gebruiksvoorwaarden. 

 De gebruiker zorgt voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een 

inzamelsysteem op.  

 De gebruiker verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan derden uit 

te lenen of te verhuren.  

 De gebruiker verbindt zich er toe de bekers na gebruik terug in de opbergboxen op te 

bergen waarin ze geleverd werden. De bekers dienen niet te worden afgewassen door 

de gebruiker. 

 De bekers moeten terug worden geleverd in een ordentelijke staat. Indien ze niet in 

een ordentelijke staat (bv. stickers op bekers, vuil die niet afgewassen kan worden,…) 

worden terug gebracht, worden deze bekers als beschadigd aangerekend. 

 Er wordt geen huur aangerekend voor de bekers en het bijbehorende materiaal. Er 

wordt eveneens geen waarborg gevraagd aan de organisatoren. De gebruiker verbindt 

er zich toe de kapotte, beschadigde en verloren bekers te vergoeden, eveneens de 

eventuele schade aan opbergboxen, infomateriaal en inzamelmateriaal.  

 

Artikel 5: Controle en schade.  

Na elke evenement worden alle bekers door het sociaal economiebedrijf gecontroleerd en 

geteld. Alle kapotte, beschadigde en verloren bekers worden aan de gebruiker 

aangerekend aan een eenheidstarief van 1 euro per beker. 

 

Het sociaal economiebedrijf controleert eveneens na elk evenement het infomateriaal, 

het inzamelmateriaal en de opbergboxen op schade. Wanneer schade wordt vastgesteld 

aan dit materiaal, wordt dit aan de gebruiker aangerekend aan de vervangingsprijs van 

het materiaal.  

 

Artikel 6: Facturatie. 

De schadevergoeding voor verloren en beschadigde bekers en de eventuele 

schadevergoeding voor infomateriaal wordt aangerekend via de jeugddienst. De 

eventuele schadevergoeding voor inzamelmateriaal en opbergboxen wordt rechtstreeks 

gefactureerd door het sociaal economiebedrijf aan de gebruiker. 

 

 

 

  



18. Standrechten wekelijkse markt. 

 

De standrechten voor de wekelijkse markt worden vastgesteld als volgt: 

 

a. toevallige marktkramers: 2,97 euro per lopende meter; 

b. regelmatig komende marktkramers zijn verplicht een abonnement te nemen voor 3 

maanden, ingaande op 01-01, 01-04, 01-07 en 01-10, waarvan het bedrag bepaald 

wordt op het aantal lopende meter standplaats x 2,23 euro per 1/m x 12. 

 

Voormelde tarieven worden aangepast per schijf van 0,12 euro aan de kosten van het 

levensonderhoud aan de hand van het resultaat van navolgende formule en enkel ingeval 

deze formule een verschil geeft van 0,12 euro of een veelvoud daarvan in meer of in 

min: bedrag van de retributie voormeld x indexcijfer van 01.07 van het voorafgaand 

jaar. Indexcijfer december 1997. 

 

Bedoelde index is de gezondheidsindex. 

 

Het plaatsrecht waarvan sprake onder b, is eisbaar vanaf de eerste marktdag van het 

kwartaal. Het recht vermeldt in art. a, is eisbaar op de marktdag zelf en is betaalbaar in 

handen van de daartoe aangestelde beambte, tegen afgifte van een ticket of 

ontvangstbewijs. Het bewijs van betaling moet bij iedere uitnodiging vertoond worden. 

 

Behoudens uitdrukkelijk en voor ieder geval te verlenen machtiging door het College van 

Burgemeester en Schepenen, wordt geen teruggave gedaan van gekweten standrechten. 

 

De belastbare lengte van de standplaatsen wordt vastgesteld door de daartoe 

aangestelde beambte in functie van de meest uitspringende delen zonder rekening te 

houden met eventuele ledige tussenruimten. 

De gedeelten van één meter worden als een gehele meter aangerekend. 

 

De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften van het algemeen stedelijk 

politiereglement en naar de richtlijnen van de marktleider. 

 

 

 

19. Standrechten i.v.m. ambulante activiteiten, bedoeld in de wetgeving 

ambulante handel, op openbaar domein op vooraf bepaalde plaatsen. 

 

De vergoeding te betalen door de verkopers van vers en klaargemaakt gevogelte en 

varkensribben wordt vastgesteld als volgt : 

 

- voor de inname op het Marktplein te Harelbeke : 1 172,48 euro/jaar; 

- voor de inname op het plein Bavikhovedorp : 586,24 euro/jaar; 

 

Deze tarieven worden van rechtswege aangepast aan de gezondheidsindex volgens 

volgende formule : 

 

Bedrag van voormelde retributie x  indexcijfer van december van het jaar voorafgaand 

aan het jaar waarop de betaling slaat 

Indexcijfer van februari 2009 

 

De aanpassing aan de index geschiedt jaarlijks met ingang van 1 januari van het 

desbetreffende jaar. 

De voormelde bedragen zijn eisbaar vanaf 1 januari en dienen vooruit betaald te worden. 

Daartoe zullen de verkopers tijdig een schuldvordering ontvangen. 

 

 



 

20. Standrechten i.v.m. ambulante activiteiten, bedoeld in de wetgeving 

ambulante handel, op openbaar domein op niet vooraf bepaalde plaatsen. 

 

Het tarief van de te betalen vergoeding bedraagt 2,97 euro per lopende meter en is 

gekoppeld aan de index zoals beschreven in de rubriek hiervoor. 

 

De belastbare lengte wordt vastgesteld door de aangestelde ambtenaar in functie van de 

meest uitspringende delen zonder rekening te houden met de eventuele ledige 

tussenruimten.  De gedeelten van 1 meter worden als een gehele meter aangerekend. 

 

 

 

21. Standgeld vaste contracten kermissen. 

 

O.L.H. Hemelvaartkermis en septemberkermis Harelbeke 

Categorieën: 

 Categorie A: lambada, bedule, autoscooter, lunaparken e.a.: hoogste prijs 

 Categorie B: eetkramen zonder bediening aan tafel (oliebollenkraam – frituur) 

 Categorie C: kindermolen, kinderbuggy 

 Categorie D: schietkraam 

 Categorie E: kinderattracties (bv prikballon, ballenspel, visspel, speelgoedhuisje) 

 

Vaste bedragen per categorie O.L.H. Hemelvaartkermis Harelbeke: 

a) Categorie A: 450 euro 

b) Categorie B: 175 euro 

c) Categorie C: 175 euro 

d) Categorie D: 100 euro 

e) Categorie E: 50 euro 

 

Vaste bedragen per categorie septemberkermis Harelbeke: 

a) Categorie A: 450 euro 

b) Categorie B: 175 euro 

c) Categorie C: 150 euro 

d) Categorie D: 100 euro  

e) Categorie E: 50 euro 

 

Kermissen Eiland - Bavikhove –Stasegem – Hulste: 

Categorieën: 

 Categorie A: lambada, bedule, autoscooter e.a.: hoogste prijs 

 Categorie B: lunapark 

 Categorie C: eetkramen zonder bediening aan tafel (oliebollenkraam – frituur) 

 Categorie D: kindermolen, kinderbuggy 

 Categorie E: schietkraam 

 Categorie F: kinderattracties (bv prikballon, ballenspel, visspel, speelgoedhuisje) 

 

Vaste bedragen per categorie: 

a) Categorie A: 225 euro 

b) Categorie B: 100 euro 

c) Categorie C: 75 euro 

d) Categorie D: 75 euro 

e) Categorie E: 50 euro 

f) Categorie F: 30 euro  

 

Tarieven voor de elektriciteit: 

 50 euro voor een aansluiting van 2-fasig x 20 A  

 75 euro voor een aansluiting van 3-fasig x 32 A  



 150 euro voor een aansluiting van 3-fasig x 63 A (enkel voor O.L.H. 

Hemelvaartkermis en septemberkermis). Maximum 3 stuks. 

Grote attracties (autoscooter, lambada, bedule e.a.) kunnen hier geen gebruik van 

maken. 

Het standgeld dient betaald te worden – ofwel contant ofwel per overschrijving – 

vooraleer men de standplaats op de kermis inneemt. Het te betalen bedrag staat vermeld 

in het contract. 

 

 

 

22. Retributie voor prestaties en inlichtingen verstrekt door de stedelijke 

archiefdienst en de dienst burgerzaken. 

 

Voor een administratieve opzoeking wordt 10 euro per akte of per begonnen half uur 

retributie aangerekend.   

De meeste aanvragen gebeuren schriftelijk en dienen voorafgaandelijk te worden betaald 

via overschrijving. 

 

Als de nakomelingen eerste graad dienen aangeschreven te worden om toelating te 

geven tot het vrijgeven van hun gegevens wordt een retributie gevraagd van 10 euro per 

brief. 

 

Voor de aflevering van digitale scans dient  2 euro betaald te worden via overschrijving 

ofwel contant. 

 

Informatie kan ook worden gekopieerd en dient contant betaald te worden tegen 

hetzelfde tarief als voor fotokopieën. 

 

 

 

23. Toegang en brochures gemeentelijke musea en toerisme. 

 

De prijzen – contant te betalen of via voorafgaandelijke overschrijving - voor de toegang 

tot de stedelijke musea zijn als volgt: 

Individuele bezoekers: 2 euro/persoon 

Groepen van minimaal 20 personen: 1,75 euro/persoon 

Niet-Harelbeekse scholen: 1,75 euro/persoon 

Kinderen tot 5 jaar: gratis 

Kinderen tot 12 jaar: 1,75 euro/persoon 

Educatief pakket: 15 euro 

 

De toegang tot de stedelijke musea is gratis tijdens de kermisdagen, op “Open 

Monumentendag”, “Open Museumdag” en voor alle Harelbeekse scholen.” 

 

De prijs – contant betaalbaar - voor de brochures, kaarten, boeken, boxen, CD’s,……. die 

in de musea te koop worden aangeboden wordt vastgesteld als volgt: 

 

Brochures Pijp en Tabak: 1,25 euro 

Brochure Galerij Colardijn: 1,25 euro 

Gids voor het Peter Benoitmuseum: 1,25 euro 

Boek Benoit op de voet gevolgd: 5 euro 

Boek Benoit in alle intimiteit: 2,50 euro 

Inventaris Peter Benoitmuseum: 0,75 euro 

Pionier van de culturele autonomie: 0,75 euro 

Herdenking Peter Benoit: 0,75 euro 

Zangboekje Peter Benoit: 0,45 euro 

Tingelingeling: 1,20 euro 



Onze Kleinen zingen: 1,20 euro 

Liederenbundels voor het onderwijs: 1,50 euro 

Encyclopedie van het levende Vl. Lied: 12,40 euro 

Vrienden nog eens blij gezongen: 1,50 euro 

Soldaten zijn wij: 0,70 euro 

A. Preudhomme-liederen deel I: 1,50 euro 

A. Preudhomme-liederen deel III: 1,50 euro 

Welkom Lente: 0,70 euro 

Gebed van het vaderland: 0,70 euro 

Kerstliederen René Declercq: 1,50 euro 

Steeds Vooraan: 0,50 euro 

De avond doet ons luisteren: 0,50 euro 

Vlaanderen (Nuyts): 0,70 euro 

P.P. Rubens (Nuyts): 0,50 euro 

Foto’s Peter Benoitviering 1984: 2,50 euro 

Klever Peter Benoit: 0,50 euro 

Sluitzegels Peter Benoit: 0,50 euro 

Verkoop van prentkaarten: 0,25 euro/stuk 

Fietsnetwerkkaart: 6 euro 

Provinciale fietskaart: 2 euro 

Themaroute: 3 euro 

Fietsbox knooppuntennetwerk: 30 euro 

Fietsbox provinciale routes: 50 euro 

Wandelbox: 40 euro 

Fietsbox Oost-Vlaanderen: 9 euro 

Bikepointer: 6 euro 

Watereducatieve route: 2 euro 

Wandelnetwerkkaart: 6 euro 

Ruiterpad: 2 euro 

Muizelmolenpad: 1,50 euro 

Mauruspad: 1,50 euro 

Wandelgids De Gavers: 0,50 euro 

Provinciale wandelkaart: 2 euro 

Boek Station: 4 euro 

Boek Grafelijke stad: 20 euro 

Boek In den anderen oorlog: 20 euro 

Gids voor De Gavers: 4 euro 

4 flesjes bier ’t Gaverhopke: 7 euro 

Grote fles ’t Gaverhopke: 4,50 euro 

Autoroute: 2,50 euro 

 

CD’s: 

In Flanders’ Fields: 18,60 euro 

In Flanders’ Fields Vol. 1: 21,70 euro 

In Flanders’ Fields Vol. 15: 18,60 euro 

In Flanders’ Fields Vol. 26: 24,80 euro 

Emmanuel Durlet en Peter Benoit: 18,60 euro 

Belgian Romantic Flute Concertos: 17,25 euro 

Vertelsels en Balladen: 19,70 euro 

Fantasies, Ballads and Tales: 18 euro 

Rubenscatate: 17,25 euro 

Benoit, Ho…! Benoit!: 12,50 euro 

Yf Bourry: 15 euro 

St. Cecilia: 10 euro  

 

Snoepwandeling: 11 euro 

Snoepwandeling voor kinderen tot 12 jaar: 4,50 euro 



 

De nieuwe zaal in het Peter Benoit Museum wordt ter beschikking gesteld van derden 

voor activiteiten die in verband staan met de zending van het museum.  

 

 

 

24. Retributie voor prestaties en inlichtingen verstrekt door Burger en Welzijn. 

 

- Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 16.07.1992 betreffende het 

verkrijgen van informatie uit het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister gelden 

volgende bepalingen : 

* voor inlichtingen op lijsten die verstrekt worden door de tussenkomst van het 

Rijksregister of de eigen computer: 0,10 euro per naam. 

* voor inlichtingen op kleefetiketten die verstrekt worden door tussenkomst van het 

Rijksregister of de eigen computer: 0,20 euro per naam. 

* de aangehaalde retributies dienen voldaan bij het ogenblik van de aanvraag.  

Zijn van deze retributie vrijgesteld: de overheidsdiensten en instellingen, de Harelbeekse 

scholen, sociale organisaties, culturele verenigingen, sportverenigingen en 

jeugdverenigingen. Deze vrijstelling is enkel geldig voor inlichtingen op lijsten en voor 

wat betreft inlichtingen op kleefetiketten voor de eerste 1000 adressen. 

 

- Bezoeken en vragen kaderend in een uitgave waaraan de stad haar medewerking 

verleent, zijn vrijgesteld (bvb. De Roede van Harelbeke). 

 

- Er wordt per dossier huwelijksaangifte en op het ogenblik van de aangifte een 

retributie van 55 euro gerekend (hierin zijn 10 huwelijksattesten inbegrepen). 

Voor huwelijken die voltrokken worden op een zaterdag wordt, ter vergelding van de 

kosten van de plechtigheid, bovendien een retributie van 50 euro aangerekend. 

Voormelde bedragen dienen vereffend door diegene(n) die het huwelijk 

aanvraagt(aanvragen) en dienen vereffend bij de aanvraag. 

Bij de afgifte van een trouwboekje wordt 15 euro belasting gevraagd.  Ingeval het 

huwelijk geen doorgang vindt, komt de belasting ten titel van retributie van de geleverde 

prestaties, toe aan de stad. 

Er is dus geen teruggave mogelijk van voormelde bedragen ingeval het huwelijk nadien 

wordt afgelast of geweigerd. 

 

- Er wordt per dossier nationaliteitswijziging op het ogenblik van de aanvraag een 

retributie van 15 euro gerekend. 

 

- Een plastieken etui dienstig voor een rijbewijs of een elektronische identiteitskaart is 

verkrijgbaar tegen een retributie van 0,50 euro. 

 

- De retributie voor een kiezerslijst afgegeven op papier bedraagt 100 euro en een 

digitale versie bedraagt 25 euro. 

Deze retributies zijn verschuldigd door de kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen 

en de politieke partijen, voor zover deze laatste niet zijn vrijgesteld, conform de 

geldende wetgeving. 

 

 

 

25. Retributiereglement grafconcessies. 

 

- De retributie voor de grafconcessies die voor de eerste maal worden verleend, wordt 

vastgesteld als volgt: 



 

* Grondvergunningen: 

Voor de begraafplaats van de deelgemeente Hulste: 

 dertigjarige concessie met kelder voor maximum twee personen: 1200 euro 

 vijftigjarige concessie met kelder voor twee personen: 1600 euro 

 vijftigjarige concessie met kelder voor drie personen: 1850 euro 

Voor de begraafplaatsen van Harelbeke, Stasegem en de deelgemeente Bavikhove: 

 dertigjarige concessie zonder kelder voor maximum twee personen: 600 euro 

 vijftigjarige concessie met kelder voor twee personen: 1600 euro 

 vijftigjarige concessie met kelder voor drie personen: 1850 euro 

 

* Columbaria: 

 dertigjarige concessie voor maximum twee personen: 600 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 800 euro 

 vijftigjarige concessie voor maximum twee personen: 1000 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 1200 euro 

 vijftigjarige concessie voor maximum drie personen: 1000 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 1200 euro. In dit geval kan geen gebruik worden 

 gemaakt van sierurnen. 

 

* Urnenveld : 

 dertigjarige concessie voor maximum twee personen: 600 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 800 euro 

 vijftigjarige concessie voor maximum twee personen: 1000 euro + 200 euro 

 (afdekplaat zonder gravure) = 1200 euro 

vijftigjarige concessie voor maximum drie personen: 1000 euro + 200 euro (afdekplaat 

zonder gravure) = 1200 euro. In dit geval kan geen gebruik worden gemaakt van 

sierurnen. 

- De retributie voor de hernieuwing van de grafconcessie wordt vastgesteld als 

volgt: 

* voor 10 jaar betreffende dertig- en vijftigjarige concessie: 300 euro 

* voor 30 jaar betreffende een dertigjarige concessie met of zonder kelder: 600 

euro 

* voor 50 jaar betreffende een vijftigjarige concessie met kelder: 1000 euro 

 

- De retributie voor de hernieuwing van een vergunning voor columbaria bedraagt: 

* voor 10 jaar betreffende een dertig- en vijftigjarige concessie: 300 euro 

* voor 30 jaar betreffende een dertigjarige concessie: 600 euro 

* voor 50 jaar betreffende een vijftigjarige concessie: 1000 euro 

 

- De retributie voor de hernieuwing van een vergunning op het urnenveld bedraagt: 

* voor 10 jaar betreffende een dertig- en vijftigjarige concessie: 300 euro 

* voor 30 jaar betreffende een dertigjarige concessie: 600 euro 

* voor 50 jaar betreffende een vijftigjarige concessie: 1000 euro 

 

- De overgang van de ene begrafenisvorm (grondvergunning, columbaria en 

urnenveld) naar een andere vorm geeft aanleiding tot het betalen van een volledig 

nieuw bedrag in functie van de nieuw gekozen begrafenisvorm en de nieuw gekozen 

concessietermijn. Er gebeurt geen verrekening van het eerste betaalde 

concessiebedrag. Dit eerste concessiebedrag is geheel aan de stad verworven. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst (contant of via 

overschrijving) van de schriftelijke bevestiging houdend de goedkeuring van de aanvraag 

door het college. 

 

 



26. Retributie op de afdekplaat aan te brengen aan een niet geconcedeerde 

columbariumnis en op een niet geconcedeerd graf van het urnenveld. 

 

Er wordt een gemeentelijke retributie ingesteld van 200 euro voor het aanbrengen van 

een afdekplaat (zonder gravure) aan een niet geconcedeerde nis van de columbaria en 

op het niet geconcedeerd graf van het urnenveld van de gemeentelijke kerkhoven. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst (contant of via 

overschrijving) van de schriftelijke bevestiging houdend de goedkeuring van de aanvraag 

door het college. 

 

 

 

27. Retributie voor het aanbrengen van een naamplaatje op de 

herdenkingszuilen van de strooiweiden van de stedelijke kerkhoven. 

 

Voor het aanbrengen van een naamplaatje op de herdenkingszuilen van de strooiweiden 

wordt een retributie van 60 euro aangerekend. Voor voormeld bedrag mag het 

naamplaatje 10 jaar blijven hangen. Deze termijn is niet verlengbaar. 

Het naamplaatje wordt aangevraagd bij (de aangifte van) het overlijden of minstens 

binnen een termijn van een jaar volgend op het overlijden. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst (contant of via 

overschrijving) van de schriftelijke bevestiging houdend de goedkeuring van de aanvraag 

door het college. 

 

 

 

28. Retributie receptie jubileum. 

 

De receptie ter gelegenheid van een jubileum is gratis voor maximum 40 personen. Bij 

recepties boven de 40 personen wordt een tussenkomst van 2 euro per bijkomende 

persoon aangerekend. 

 

Dit bedrag zal aangerekend worden na de receptie en dient betaald (contant of via 

overschrijving) binnen de 30 dagen na ontvangst van de schuldvordering. 

 

 

 

29. Gebruikersreglement cultureel centrum het SPOOR & socio's. 

 

Artikel 1. Voorwerp 

Het College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk voor de uitbating van 

het cultureel centrum Het SPOOR en socio’s en laat zich daartoe bijstaan door het 

beheersorgaan voor stedelijke culturele infrastructuur. De dienst Cultuur staat in voor het 

dagelijks beheer van het cultureel centrum en bijhorende socio’s. 

 

 

Artikel 2. Huur en Tarieven 

2.1. Volgende gebruikerscategorieën worden gehanteerd: 

CT1: Gratis gebruikers (vrijstelling verleend door Stadsbestuur). 

(stadsbestuur en OCMW Harelbeke, personeelskring Stad Harelbeke, gemeentelijke  

VZW’s, politiezone Gavers, erkende adviesraden, erkende feestcomités, Harelbeekse 

scholen (enkel voor pedagogische activiteiten tijdens de schooluren) en kunstonderwijs, 

andere gemeentebesturen in het kader van wederzijdse uitwisseling. 

 



CT2: Feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen, dit wil zeggen verenigingen die een 

duidelijke werking in Harelbeke kunnen aantonen en zich als Harelbeekse verenigingen 

kunnen profileren. 

 

CT2.1: Harelbeekse verenigingen met specifieke sociale werking, die op reguliere basis 

een werking in Het SPOOR of de socio’s hebben en die een activiteit organiseren in de 

Blauwe Zaal of halve Feestzaal. 

CT3: Niet-Harelbeekse verenigingen en niet Harelbeekse scholen.  

CT4: (Semi-)commerciële gebruikers Harelbeke. 

CT5: (Semi-)commerciële gebruikers niet-Harelbeke. 

 

2.2. Volgende activiteitengroepen worden gehanteerd: 

Activiteitengroep 1: 

- Vergaderingen (samenkomst met het accent op overleg en informatieuitwisseling). 

- Repetities. 

- Vormingen, voordrachten & cursussen. 

- Infomomenten. 

- Clubkaartingen: kaartingen van Harelbeekse verenigingen die op regelmatige, 

terugkerende basis georganiseerd worden. 

- Activiteiten vereniging met een sociale werking. 

- Goede doelen en benefietactiviteiten. Het college beslist, bij wijze van delegatie, over 

het al dan niet toekennen van dit tarief na advies van het beheersorgaan voor culturele 

infrastructuur.  

- Tentoonstellingen / per dag. 

- Klaarzetten en voorbereiden van activiteiten (enkel dag vooraf). 

 

Activiteitengroep 2: 

- Recepties. 

- Kaartingen. 

- Bijeenkomsten. 

- Maaltijden & eetfestijnen. 

- Film-, theater- en toneelvoorstellingen. 

- Podiumactiviteiten (einde activiteiten cfr. politiereglement). 

 

Activiteitengroep 2.1.: 

- Podiumactiviteiten (enkel van toepassing in socio’s - einde activiteiten cfr. 

politiereglement) 

 

Activiteitengroep 3: 

- Fuiven (niet van toepassing in cc het SPOOR en socio’s).  

 

Activiteitengroep 4: 

- Commerciële activiteiten. 

 

Het cc het SPOOR en de socio’s kunnen niet gebruikt worden voor private feesten en 

stamboomfeesten.  In specifieke gevallen wordt doorverwezen naar de cafetaria cc het 

SPOOR (cfr. concessieovereenkomst). 

 

In geval van gecombineerd gebruik van activiteiten geldt het hoogste tarief. 

 

2.3. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur van de infrastructuur: 

 

Activiteitengroep 1: 

 

cc het SPOOR CT2 CT2.1 CT3 CT4 CT5 

Feestzaal (800 pers) 50 euro n.v.t. 300 euro 300 euro 300 euro 

Keuken (20 pers)* 10 euro n.v.t. 60 euro 60 euro 60 euro 



½ Feestzaal (400 pers) 25 euro n.v.t. 150 euro 150 euro 150 euro 

Blauwe zaal (360 pers) 25 euro n.v.t. 150 euro 150 euro 150 euro 

Aula (380 pers) 25 euro n.v.t. 150 euro 150 euro 150 euro 

Foyer (360 pers) 25 euro n.v.t. 150 euro 150 euro 150 euro 

Vergaderzaal boven (30 pers) 10 euro n.v.t. 60 euro 60 euro 60 euro 

Raadszaal (60 pers) 10 euro n.v.t. 60 euro 60 euro 60 euro 

Grote loge (15 pers) 6 euro n.v.t. 36 euro 36 euro 36 euro 

Kleine loges (3) (1 pers) 2 euro n.v.t. 12 euro 12 euro 12 euro 

 

 

* De keuken is verplicht af te huren bij maaltijden, broodjes, recepties, enz.. en bij 

gebruik feestzaal. 

 

Socio’s CT2 CT3 CT4 CT5 

Torengalm Bavikhove 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

Oude bibliotheek Bavikhove 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

Vergaderzaal oude bib 

Bavikhove 

5 euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Zuiderkouter (turnzaal) 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

Zuiderkouter (feestzaal) 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

Zuiderkouter (loge) 7 euro 75 euro 75 euro 75 euro 

 

* Bij concerten, toneelopvoeringen en dergelijke mag gratis de gehuurde zaal worden 

gebruikt voor één repetitie. 

Activiteitengroep 2: 

 

cc het SPOOR CT2 CT3 

Feestzaal (800 pers) 225 euro 600 euro 

Keuken (20 pers)* 30 euro 100 euro 

½ Feestzaal (400 pers) 150 euro 400 euro 

Blauwe zaal (360 pers) 150 euro 400 euro 

Aula (380 pers) 75 euro 400 euro 

Foyer (360 pers) 75 euro 400 euro 

Vergaderzaal boven (30 pers) 15 euro 150 euro 

Raadszaal (60 pers) 15 euro 150 euro 

Grote loge (15 pers) 6 euro 48 euro 

Kleine loges (3) (1 pers) 2 euro 18 euro 

 

* De keuken is verplicht af te huren bij maaltijden, broodjes, recepties, enz.. en bij 

gebruik feestzaal. 

* Gratis zaalgebruik 1 x maal per jaar voor concert van Harelbeekse 

muziekvereniging (zaal waar concert in doorgaat). 

 

Socio’s CT2 CT3 

Torengalm Bavikhove 40 euro 200 euro 

Oude bibliotheek Bavikhove 40 euro 200 euro 

Zuiderkouter (turnzaal) 40 euro 200 euro 

Zuiderkouter (feestzaal) 40 euro 200 euro 

Zuiderkouter (vergaderzaal) 40 euro 200 euro 

 

* Gratis zaalgebruik 1 x maal per jaar voor concert van Harelbeekse 

muziekvereniging (zaal waar concert in doorgaat). 

 

Activiteitengroep 2.1. (Enkel van toepassing voor de socio’s) 

  



 

Socio’s CT2.1. 

Torengalm Bavikhove 20 euro 

Oude bibliotheek Bavikhove 20 euro 

Zuiderkouter (turnzaal) 20 euro 

Zuiderkouter (feestzaal) 20 euro 

Zuiderkouter (vergaderzaal) 20 euro 

 

* Gratis zaalgebruik 1 x maal per jaar voor concert van Harelbeekse muziekvereniging 

(zaal waar concert in doorgaat). 

 

Activiteitengroep 3: Fuiven (niet van toepassing in cultureel centrum het SPOOR en 

socio’s).  

 

2.4. Voor burgerlijke afscheidsplechtigheden kunnen volgende infrastructuren 

aangevraagd worden: 

 

- cc Het SPOOR (Aula of Feestzaal); 

- SCC de Zuiderkouter Stasegem (Feestzaal); 

- SCC Torengalm Bavikhove (Feestzaal) 

Het tarief is 150 euro per afscheidsplechtigheid. 

De toelating zal enkel gelden voor inwoners van Harelbeke en als het geen andere 

organisaties en/of activiteiten hindert en het in de bestaande planning kan toegevoegd 

worden. Maaltijden en/of koffietafels achteraf worden niet toegestaan. 

 

 

2.5. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur van materialen in cc het 

SPOOR. 

 

 

 

Code Omschrijving Aantal CT2 CT3 CT4 CT5 

01 Piano 

(kwartvleugel) 

Feestzaal en 

Blauwe zaal 

1 65 euro 130 euro 130 euro 130 euro 

02 Piano (halve 

vleugel) aula 

1 65 euro 130 euro 130 euro 130 euro 

03 Elektrische 

piano 

1 15 euro 30 euro 30 euro 30 euro 

04 Filmdoek 

(groot) 

1 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

05 Filmscherm 

(klein) 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

06 Overhead 1 2,50 euro 5 euro 5 euro 5 euro 

07 Mini-disc 1 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

08 CD-speler 2 2 euro 4 euro 4 euro 4 euro 

09 Mobiele 

soundmixer 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

10 Beamer aula 1 50 euro 100 euro 100 euro 100 euro 

11 Lichtorgel 

(computer-

gestuurd) 

 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

12 Algemene 

belichting 

(maximaal 8 

 50 euro 100 euro 100 euro 100 euro 



lichten front) 

13 LED spots 9 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

14 Grote 

klankinstallatie  

Analoge 

mengtafel, 

luidsprekers + 

versterkers 

1 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

15 Kleine 

klankinstallatie 

(Blauwe zaal – 

Raadszaal – 

Vergaderzaal 

boven) 

 10 euro 20 euro 20 euro 20 euro 

16 Micro met 

statief 

10 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

17 Draadloze 

micro 

3 7 euro 14 euro 14 euro 14 euro 

18 Headset 2 7 euro 14 euro 14 euro 14 euro 

19 Micro 

(instrument) 

4 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

20 Hazer 

(nevelmachine) 

1 25 euro 50 euro 50 euro 50 euro 

21 Werfkast 3 15 euro 30 euro 30 euro 30 euro 

22 Witte 

horizondoek 

podium (6 x 12 

meter 

1 75 euro 150 euro 150 euro 150 euro 

23 Pipe & drape 

(prijs per stuk 

van 2,8 meter) 

39 

meter 

10 euro 30 euro 30 euro 30 euro 

24 Podium (6 x 4 

meter) in 

Feestzaal of 

Blauwe Zaal 

 15 euro 30 euro 30 euro 30 euro 

25 Schrijfbord 2 gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

26 Flipover 1 gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

27 Spreekstoel 2 gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

gratis na 

aanvraag 

28 Tentoonstelling

-blokken 

Prijs per blok 

50 1 euro 2 euro 2 euro 2 euro 

29 Beamer 

vergadering 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

30 Partytafel  10 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

31 Partytafelbe-

kleding 

(stretch) 

10 1 euro 2 euro 2 euro 2 euro 

32 Receptieglazen  

(12 bakken à 

15 glazen) 

12B 1 euro 2,50 euro 2 euro 2,50 euro 

33 Warme 

luchtoven 

1 65 euro 130 euro 130 euro 130 euro 

34 Koffie- 5 2,50 euro 5 euro 5 euro 5 euro 



percolator (100 

tassen) 

 

Het stemmen van de piano is voor rekening van de gebruiker. 

 

2.6. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur van materialen in de socio’s. 

 

Socio’s Bavikhove (SCC Torengalm en oude bibliotheek) en socio de Zuiderkouter 

Stasegem. 

 

Code Omschrijving Aantal CT2 CT3 CT4 CT5 

01 Kleine 

klankinstallatie 

1 10 euro 20 euro 20 euro 20 euro 

02 Filmscherm (klein) 1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

03 Micro met statief 1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

04 Koffiepercolator  1 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 

05 Beamer (enkel in 

Torengalm) 

1 5 euro 10 euro 10 euro 10 euro 

 

 

2.7. Drankverkoop in cc Het SPOOR en de socio’s. 

CO² per vat : 5,20 euro 

Glasbreuk: receptieglas 1 euro / fles klein: 0,10 euro / fles groot: 0,20 euro. 

2.8. Technische bijstand. 

 

Technische bijstand door theatertechniekers van cc Het SPOOR kan geleverd worden bij 

podiumactiviteiten van verenigingen die doorgaan in cc Het SPOOR en waaraan 

contractueel een technische fiche van gastgezelschappen en/of artiesten is verbonden. 

De uren worden berekend volgens de vereiste aanwezigheid volgens technische fiche 

voor, tijdens en na de voorstelling. Als de technische fiche voorbereidende prestaties 

oplegt, worden deze eveneens aangerekend. 

 

De uren technische bijstand worden aangerekend (zowel voor publieksmomenten als 

voor repetities) voor volgende prestaties: 

- De uren aanwezigheid van een theatertechnieker bij aanvang van de voorstelling 

en/of de repetitie tot en met het moment van afsluiten van de zaal, scène, en/of 

podium, backstage en kleedkamers; 

- De uren aanwezigheid van een theatertechnieker tijdens de op- en afbouw en 

manipulatie van decors, podia en technische installaties; 

- De uren prestaties bij het plaatsen, aansluiten, instellen (programmeren) en 

bedienen van geluid, licht en beeld (installaties en apparatuur). 

 

Worden niet aangerekend: 

- Het plaatsen van technisch en/of audiovisueel materiaal bij niet-podium gebonden 

activiteiten; 

- Onthaal van informatieverstrekking aan organisatoren; 

- Deelname aan voorbereidende overlegmomenten met organisatoren; 

- Toezicht in het kader van naleving van het gebruikersreglement en/of naleving 

veiligheidsvoorschriften. 

 

Aanvragen om technische bijstand dienen minimaal 8 weken voorafgaand aan de datum 

van de dag waarop de activiteit waarvoor bijstand wordt gevraagd te gebeuren.  

Voor de berekening van de ondersteuning wordt een forfaitair bedrag gerekend van 4 uur 

(voorbereiding, opbouw, bediening en afbouw). Deze vier uur zijn aaneensluitend en 

kunnen niet verspreid opgenomen worden. 



 

Bedragen gerekend per persoon: 

 

 CT2 CT2.1. CT3 CT4 CT5 

Forfait week 120 euro 120 euro 240 euro 240 euro 240 euro 

Forfait 

weekend 

(vrijdagavond, 

zaterdag & 

zondag) 

240 euro 240 euro 480 euro 480 euro 480 euro 

Extra uren 

tijdens de 

week boven 

forfait van 4 

uur 

30 euro 30 euro 60 euro 60 euro 60 euro 

Extra uren 

tijdens het 

weekend 

boven forfait 

van 4 uur 

60 euro 60 euro 120 euro 120 euro 120 euro 

 

 

2.9. Afwijkingen op dit artikel kunnen mits advies van het beheersorgaan voor stedelijke 

culturele infrastructuur worden verleend door het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 

Artikel 3. Aanvraag en reservatie  

3.1. De gebruikersaanvragen dienen minstens drie weken voor de gewenste 

gebruiksdatum toe te komen via het formulier dat terug te vinden is op de website 

www.cchetspoor.be of bij cc Het SPOOR, t.a.v. de verantwoordelijke voor de reservaties 

of directeur, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke.  

De aanvraag moet datum, uur, aard van activiteit, inrichter en adres en alle mogelijke 

nuttige inlichtingen i.v.m. de activiteit en het benodigde materiaal en/of uitrusting 

vermelden. 

3.2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een 

reservatiebevestiging met hierbij een activiteitenfiche voor het benodigde materiaal en/of 

drankverbruik.  

3.3. Er dient vooraf geen waarborg betaald te worden. 

3.4. Organisatoren kunnen voor een periode van twee weken een optie nemen op een 

bepaalde datum. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanvraag via het 

voornoemde webformulier gebeurt, vervalt die optie definitief. Een optie kan maar één 

jaar op voorhand genomen worden en dient telkens opnieuw aangevraagd te worden 

door de gebruiker, zelfs als het om een vaste datum gaat. 

3.5. Alle te betalen gebruiksvergoedingen moeten na de ingebruikname gestort worden 

– binnen de 30 dagen – na ontvangst van de factuur op rekening van het stadsbestuur 

Harelbeke. Bij niet betaling kan het College van Burgemeester en Schepenen, na advies 

van het beheersorgaan van de stedelijke culturele infrastructuur, het verdere gebruik van 

het cultureel centrum en/of socio’s ontzeggen aan een organisator/organisatie en kunnen 

verdere juridische stappen volgen. De financieel beheerder kan overgaan tot inning via 

de procedure voor de inning van niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 4. Annulatie 

4.1. Alle reservaties kunnen door de zaalgebruiker opgezegd worden tot 14 dagen voor 

de dag van de geplande activiteit(en). Reservaties welke verbroken worden na deze 

gestelde tijdslimiet zullen toch verrekend worden aan de gangbare tarieven.  

 

  

http://www.cchetspoor.be/


Artikel 5. Veiligheidsvoorschriften 

5.1. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, is alle verantwoordelijkheid 

en aansprakelijkheid ten laste van de inrichter. 

5.2. De bezettingsgraad, het maximaal aantal personen per locatie, is aldus beperkt: 

Infrastructuur cc het SPOOR 

 - Feestzaal (806,4 m2): 800 personen; 

 - ½ Feestzaal (403,2 m2): 400 personen; 

 - Keuken: 20 personen; 

 - Blauwe zaal (403,2 m2): 360 personen; 

 - Aula (422 m2): 380 personen; 

 - Foyer (412 m2): 360 personen; 

 - Raadszaal (107 m2): 60 personen; 

 - Vergaderzaal boven (55 m2): 30 personen; 

 - Grote loge: 15 personen; 

 - Kleine loge: 1 persoon. 

Maximum bezetting van de za(a)l(en) is steeds afhankelijk van het gevraagde podium. 

Piekbezetting: 1.630 personen (wanneer alle zalen gebruikt worden). 

Infrastructuur Socio’s 

 - Feestzaal Torengalm Bavikhove (420 m2): 240 personen; 

 - Oude bibliotheek Bavikhove (288 m2): 80 personen; 

 - Turnzaal (Stasegem) (312 m2): 300 personen; 

 - Feestzaal (Stasegem) (300 m2): 200 personen; 

 - Grote loge (Stasegem) (45 m2): 25 personen; 

 - Vergaderzaal oude bib Bavikhove (45 m²): 12 personen. 

De maximale bezettingscijfers mogen niet overschreden worden! 

5.3. Evacuatie. 

Alle (nood) uitgangen, evacuatiewegen en veiligheidsinrichtingen dienen te allen tijde vrij 

gehouden te worden en vlot toegankelijk te zijn (zie ook plan). Breedte van de gangen is 

steeds minstens 1,20m. 

5.4. Brandveiligheid. 

De blustoestellen dienen steeds vlot bereikbaar te zijn. De gebruikte materialen (evenzo 

versieringen) zijn brandveilig. Open vuur en vuurwerk zijn strikt verboden binnen het 

cultureel centrum. Het opslaan en gebruik van brandbare vloeistoffen, vloeibaar 

gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden binnen het cultureel 

centrum. Enkel veilige apparatuur, producten en activiteiten (eventueel met noodzakelijk 

attesten en/of CE gekeurd) zijn toegelaten. 

5.5. Technische installaties. 

De elektrische installaties, verwarming, verlichting enz. mogen slechts bediend worden 

door de zaalverantwoordelijke.  

Tenzij hiertoe een bijzondere toelating werd bekomen mogen podium, kleedkamers en 

berging niet voor publiek worden opengesteld. 

5.6. Algemeen rookverbod. 

Er geldt een algemeen rookverbod in de infrastructuur van het huidige reglement. 

5.7. De billijke vergoeding wordt betaald door de stad Harelbeke. Voor het concreet 

gebruik van de reglementering ervan, dient de organisator voorafgaand contact op te 

nemen met de dienst cultuur.  Sabam is ten laste van de organisator. 

 

Artikel 6. Concrete afspraken i.v.m. de voorbereiding en het verloop van de activiteit. 

6.1. Minimum één week voor de activiteit neemt de organisator contact op met de 

dienst cultuur of de zaalverantwoordelijke van het cc het SPOOR of de socio’s om verdere 

afspraken te maken omtrent de te gebruiken materialen, openen en sluiten van cultureel 

centrum of socio’s, plaatsing podium, e.d. Net voor de activiteit worden de nodige 

afspraken overlopen en gemaakt met de zaalverantwoordelijke. 

6.2. De gebruiker moet zich als een goede huisvader gedragen. Het spreekt vanzelf 

dat hij alle nodige voorzorgen treft ter voorkoming van brand of andere schade. Hij blijft 

zelf verantwoordelijk tegenover derden voor alle ongevallen, ook in niet gehuurde maar 

wel gebruikte ruimten. Desgevallend dient hij voor dit risico een verzekering af te sluiten. 



6.3. Publiciteit en versieringen mogen slechts na goedkeuring door de directie van cc 

Het SPOOR worden opgehangen op de aangeduide plaatsen. Belangrijk is dat 

aangebrachte recupereerbare versieringen zo vlug mogelijk door de inrichter dienen 

terug weggehaald te worden. 

6.4. Opkuis. 

De gebruikers zullen de grootst mogelijke netheid nastreven. In het bijzonder moeten 

tafels, stoelen, gebruikte glazen proper worden achtergelaten, zo niet wordt het teveel 

aan kuisuren doorgerekend aan de gebruiker. Op basis van het activiteitenverslag van de 

zaalverantwoordelijke kan de Raad van Beheer van de Stedelijke Culturele Infrastructuur 

beslissen geen toelating meer te verlenen aan hen die slordig worden aangemerkt. De 

grondige schoonmaak van de lokalen gebeurt door de schoonmaakploeg aangesteld en 

vergoed door het stadsbestuur. 

6.5. Technische materialen. 

Alle technische materialen die door de inrichter/vereniging worden meegebracht voor de 

activiteit dienen onmiddellijk na de activiteit terug meegenomen te worden, indien dit de 

dag erna gebeurt, wordt een bedrag van 25 euro aangerekend. 

 

Artikel 7. Drankverbruik en –verkoop. 

7.1. Verplichte drankafname. 

De dranken voorzien in de concessie moeten afgenomen worden uit de voorraad die 

aanwezig is in het cultureel centrum of de socio’s. Indien een banket wordt gegeven mag 

tijdens het eten wijn geschonken worden. Wijnen mogen in de gekoelde berging worden 

geplaatst, ten vroegste de dag van de activiteit zelf, tijdens de normale werkuren en 

onder de verantwoordelijkheid van de inrichter. 

7.2. Drankprijzen. 

De drankprijzen worden gebaseerd op de tarieven zoals die bepaald werden door de 

concessiehouder. Het staat de organisator vrij om bij de activiteit zelf de verkoopprijs 

van de drank te bepalen. 

7.3. Systeem afrekening. 

Na iedere activiteit met drankverbruik uit voorraad wordt een stockopname gemaakt 

door de zaalverantwoordelijke, samen met de inrichter. De dranken die per fles of per vat 

beschikbaar zijn, worden per fles of per vat aangerekend, waarbij een begonnen fles of 

vat volledig wordt aangerekend. Na afloop van de activiteit wordt door de 

zaalverantwoordelijke de afrekening gemaakt en dient de inrichter via overschrijving - 

binnen de 30 dagen – samen met de factuur gebruiksvergoedingen te betalen op 

rekening van het stadsbestuur. 

7.4. Bijkomende bepalingen. 

De organisator verbindt zich tot het naleven van alle wetgeving i.v.m. drankverkoop (o.a. 

wet op zedelijke bescherming minderjarigen).  

De organisator is zelf verantwoordelijk voor alle voorbereidingen i.v.m. de drankverkoop 

of het drankverbruik bij de activiteit (o.a. opvullen frigo’s). De gebruiker volgt de 

aanwijzingen van de zaalverantwoordelijke i.v.m. plaatsing van volle en lege bakken op; 

indien vastgesteld wordt dat na (gedeeltelijk) lege bakken tussen de volle geplaatst 

worden zal hiervoor per bak een schadevergoeding aangerekend worden. De organisator 

moet instaan voor de uitbating van de toegestane lokalen, voor het opdienen der 

dranken en voor de werking van de bar en tapinstallatie. 

 

Artikel 8. Schade 

Door het gebruik van het cultureel centrum het SPOOR of de socio’s engageert de 

organisator zich tot het vergoeden van alle schade die voortvloeit uit de activiteit. Ook 

indien de schade toegebracht werd door een derde zal de organisator hiervoor 

aangesproken worden. 

 

Artikel 9. Sancties  

Indien de bepalingen van onderhavig reglement niet nageleefd worden, kan het College 

van Burgemeester en Schepenen, na advies van de cultuurraad of Raad van Beheer van 



de Stedelijke Culturele Infrastructuur, het verder gebruik van het cultureel centrum of de 

socio’s ontzeggen aan een organisator/organisatie. 

 

Artikel 10. Naleving regelgeving 

De organisatie is ertoe gehouden alle toepasselijke wet- en regelgeving, ook i.v.m. 

veiligheid na te leven. 

 

Artikel 11. Toepasselijkheid 

- Voor de organisatoren 

Door indienen van een gebruikersaanvraag voor het geheel of een deel van het cultureel 

centrum het SPOOR en/of de socio’s en door de organisatie van een activiteit, 

aanvaarden de organisatoren alle bepalingen van dit gebruikersreglement en de 

politieverordening van de stad Harelbeke en engageren zij zich om deze na te leven. 

 

- Voor de bezoekers 

Het betreden van het terrein of de gebouwen van cultureel centrum het SPOOR 

veronderstelt dat akkoord gegaan wordt met de bepalingen van het gebruikersreglement. 

Dit reglement en alle toepasselijke reglementering kan geconsulteerd worden 

respectievelijk aan de ingang van het cultureel centrum en op de cultuurdienst zelf. 

 

 

 

30. Gebruiksvoorwaarden webshop Harelbeke. 

 

Artikel 1. Hoedanigheid. 

Webshop Harelbeke is het onlineverkooppunt van het stadsbestuur en het OCMW van 

Harelbeke. 

De betrokken diensten en onderdelen van deze twee besturen handelen als organisator 

voor de eigen activiteiten, cursussen, evenementen, voorstellingen enz. 

Het stadsbestuur en/of het OCMW kunnen desgevallend ook handelen als dienstverlener 

voor externe organisatoren van activiteiten en evenementen. Ze kunnen hierdoor nooit 

verantwoordelijk worden gesteld voor veranderingen door de externe organisatoren van 

data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen. 

 

Artikel 2. Betalingswijze. 

Artikelen geboekt via de webshop kunnen worden betaald via bancontact. Voor de 

betaling van online-aankopen via de webshop worden geen sport- en cultuurcheques of –

passen aanvaard. 

 

Artikel 3. Kosten webshop. 

Voor de betalingen via de webshop worden geen administratieve kosten aangerekend. 

 

Artikel 4. Terugbetaling. 

4.1. Tickets 

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze 

verkoopsvoorwaarden, worden tickets niet omgeruild of terugbetaald. 

Indien er onvoldoende belangstelling is of als het gezelschap aangeeft niet te kunnen 

optreden, kan een voorstelling worden geannuleerd en wordt het aankoopbedrag 

terugbetaald.  

 

4.2. Activiteiten en cursussen. 

Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze 

verkoopsvoorwaarden, wordt het inschrijvingsgeld voor activiteiten en cursussen niet 

omgeruild of terugbetaald. 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit wordt de deelnameprijs enkel 

terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en indien de organiserende dienst 



vóór de activiteit op de hoogte werd gebracht.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend.  

 

Artikel 5. E-tickets/inschrijvingsbewijzen. 

Na de betalingsbevestiging worden de e-tickets of het inschrijvingsbewijs per e-mail 

verstuurd. Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat. 

Bij e-tickets (voorstellingen cc het SPOOR) dient men het zelf afgedrukte ticket mee te 

brengen op de dag van de voorstelling. 

 

Artikel 6. Attesten belastingvermindering kinderopvang. 

Diverse vrijetijds- en vakantieactiviteiten georganiseerd door het stadsbestuur en/of 

OCMW voldoen aan de gestelde voorwaarden in het kader van de belastingvermindering 

voor kinderopvang. 

In dit kader worden fiscale attesten uitgereikt voor de deelname van kinderen beneden 

de 12 jaar en dat volgens het wettelijke maximum per dag. De bedragen vermeld op 

deze attesten moeten ingevuld worden op de belastingaangifte. Per kind kan slechts één 

attest opgemaakt worden. 

 

Artikel 7. Misbruik. 

De kopers van producten uit de webshop Harelbeke zullen zich onthouden van de 

verkoop van deze producten tegen woekerprijzen en maken zich sterk dat eventuele 

nieuwe houders van deze producten zich eveneens zullen onthouden van de verkoop van 

tickets of inschrijvingen tegen woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de 

officiële verkoopprijs vastgelegd door het stadsbestuur en/of het OCMW van Harelbeke. 

Wanneer verkochte producten te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen 

de houders van deze producten de toegang tot de desbetreffende activiteit worden 

geweigerd. 

 

Artikel 8. Persoonsgegevens. 

De informatie die door het stadsbestuur en/of het OCMW van Harelbeke op het moment 

van de reservering wordt verzameld, kan voor eigen promotiedoeleinden worden 

gebruikt. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. 

De door de koper opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om 

controles te kunnen uitvoeren. 

 

Wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 9. 

Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na ontvangst van de tickets of de 

inschrijvingsbevestiging over een periode van 7 werkdagen om de aankoop te annuleren 

of een fout in de bestelling door te geven. De koper dient dit via mail te melden aan de 

organisator voordat het evenement of de activiteit heeft plaatsgevonden. Als deze 

termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd.  

 

Artikel 10. 

De persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke 

beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan. 

 

Artikel 11. 

Tijdens de activiteiten kunnen foto’s genomen worden, behalve als de organisator en de 

contractanten die mee verantwoordelijk zijn voor de activiteit een clausule in hun 

overeenkomst hebben opgenomen dat het niet is toegestaan om foto’s te nemen zonder 

de uitdrukkelijke toestemming van de contractanten. 

Deze foto’s kunnen door het stadsbestuur en/of het OCMW zowel intern als extern 

gebruikt worden (publicaties, online-fotoalbum, webpagina’s enz.) Wanneer men niet 

akkoord gaat met het publiceren van foto’s, dient men dit uitdrukkelijk te melden via e-

mail of aangetekende brief aan de organisator. 



In de verwerking van de foto’s kan men zich te allen tijde beroepen op de rechten 

gesteld door de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: recht op informatie, 

toegang, verbetering en verzet. 

 

Artikel 12. 

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële 

eigendom, zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en 

informaticasoftware die door het stadsbestuur en/of het OCMW van Harelbeke werden 

ontwikkeld, enig eigendom blijven en mogen ze in geen enkel geval hergebruikt of 

nagemaakt worden. 

 

Artikel 13. 

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en 

verklaart zich hierbij akkoord. De akkoordverklaring wordt bevestigd door het aanvinken 

van het desbetreffende vakje bij de registratie op het systeem van de webshop.  

 

 

 

31. Toegangsprijzen podiumactiviteiten. 

 

1. Ticketprijzen voorstellingen, lezingen en cursussen (film, avondvoorstellingen, 

matinees, projecten en familievoorstellingen).  

 

De ticketprijzen en de eventuele voorverkoopprijs worden per activiteit, ingevolge 

delegatie van de gemeenteraad, bepaald door het college van burgemeester en 

schepenen.  

 

Bij de prijsbepaling wordt door het college rekening gehouden met volgende criteria: 

 

- uitkoopsommen en andere kosten voor de productie; 

- voorstellingen voor kansengroepen; 

- prijzen van gelijkaardige voorstellingen in de regio. 

 

2. Prijzen schoolvoorstellingen: 

* 5 euro p.p. 

 

3. Prijsverminderingen en kortingen: 

Prijsverminderingen en kortingen zijn enkel van toepassing op de ticketprijzen voor 

avondvoorstellingen en/of matinees. 

 

a. Avond-, familievoorstellingen en/of matinees 

 

i. Stadspersoneel: korting van 20 % (enkel geldig voor personeelslid zelf) 

ii. Verenigingen: korting van 20 % vanaf 10 tickets besteld via een 

contactpersoon van een erkende vereniging 

iii. Leerlingen SAMWD/SABV en rusthuizen OCMW: 50 % korting of een vooraf 

afgesproken prijs voor een specifieke voorstelling, na voorafgaand overleg 

tussen leerkracht/directie SAMWD/SABV en directeur cc Het SPOOR. 

iv. Jongeren (- 26 jaar): jongerentarief van 7 euro p.p., na vertoon van 

identiteitskaart. 

 

 

b. Leden beheersorgaan bibliotheek en culturele infrastructuur 

 

Leden van het voormelde beheersorgaan mogen maximaal zes gratis voorstellingen per 

seizoen bijwonen.  



Wat gratis tickets voor culturele evenementen zoals Jazzontspooring, IBBA en Biënnale 

betreft, zie punt 10 (gratis tickets). 

 

c. Vrijwilligers, persleden en sponsors 

 

Afhankelijk van de nood aan vrijwilligers en de vraag van leden van de pers of eventuele 

sponsors en andere stakeholders kan bekeken worden wie recht heeft op een gratis 

ticket. Gratis tickets moeten altijd worden aangevraagd en zullen ten vroegste twee 

dagen voor de voorstelling worden vrijgegeven.  

Wat gratis tickets voor culturele evenementen zoals Jazzontspooring en Biënnale betreft, 

zie punt 10 (gratis tickets). 

4. Abonnementen: 

Afhankelijk van het seizoensprogramma, stelt de directie van cc Het SPOOR een aanbod 

aan abonnementen voor. Mogelijke formules zijn: 

 

a. ABO 3: vanaf 3 voorstellingen 10 % korting op de basisprijs. 

b. ABO 6: vanaf 6 voorstellingen 15 % korting op de basisprijs. 

c. ABO 9: vanaf 9 voorstellingen 20 % korting op de basisprijs. 

 

Wie een van bovenvermelde abonnementen aankoopt, kan een gratis ticket kiezen uit 

een beperkt aantal voorstellingen waarvan de selectie is gebeurd door de directie. 

 

Het staat de directie van cc Het SPOOR vrij om te bepalen welke abonnementen zullen 

worden aangeboden. 

 

5. Gratis tickets: 

Personeelsleden van cc Het SPOOR mogen gratis alle voorstellingen bijwonen. 

 

Voor verschillende culturele projecten en evenementen (bv. Jazzontspooring, IBBA en 

Biënnale) worden vaak gratis tickets ter beschikking gesteld aan leden van het college, 

gemeenteraadsleden, sponsors, leden van de pers, vrijwilligers, mensen op prospectie 

enz… Daarbij wordt telkens de situatie ingeschat om een evenwicht te vinden tussen 

gratis tickets en tickets waarvoor moet worden betaald.  

 

6. Betaling: 

Wie een ticket in voorverkoop bestelt, betaalt : 

- in contanten aan de balie van cc Het SPOOR of aan de balie van het 

vrijetijdsloket; 

- via bancontact bij reservatie aan de balie van cc Het SPOOR; 

- via overschrijving bij reservatie per mail of per telefoon; 

- via webshop met onlinebetaling. 

 

Tickets aan de kassa worden betaald: 

- in contanten aan de balie van cc Het SPOOR; 

- via bancontact aan de balie van cc Het SPOOR. 

 

Tickets die telefonisch of per e-mail besteld worden en binnen de 14 dagen na de dag 

van de bestelling niet betaald worden, kunnen opnieuw worden vrijgegeven. 

 

7. Annulering: 

 

a. Voor avondvoorstellingen, matinees, gezinsvoorstellingen, films en lezingen. 



Mits uitzondering via bijzondere voorwaarden bepaald in de wet of in deze 

verkoopsvoorwaarden, worden tickets niet omgeruild of terugbetaald. 

 

Indien er onvoldoende belangstelling is of als het gezelschap aangeeft niet te kunnen 

optreden, kan een voorstelling worden geannuleerd en wordt het aankoopbedrag van de 

tickets terugbetaald.  

b. Voor cursussen. 

Indien er onvoldoende belangstelling is, kan een activiteit of cursus worden geannuleerd 

door cc het SPOOR en wordt het betaalde bedrag terugbetaald. 

 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit door de deelnemer, wordt de 

deelnameprijs enkel terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en op 

voorwaarde dat cc het SPOOR voor de activiteit op de hoogte werd gebracht van de 

annulering.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een administratieve kost van 2 euro 

aangerekend. 

 

 

 

32. Stedelijke openbare bibliotheek. 

 

BIBLIOTHEEKREGLEMENT 

 

I. DEFINITIE OPENBARE BIBLIOTHEEK 

 

Art. 1: De Stedelijke Openbare Bibliotheek Harelbeke is vrij toegankelijk voor iedereen.  

Zij is een democratische instelling.  Haar collecties (e-) boeken, periodieken, audiovisuele 

materialen, speelleermaterialen…, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten 

worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, 

opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking. 

 

II. OPENINGSTIJDEN 

 

Art. 2: De dagen en uren van opening voor de jeugd- en volwassenenafdeling zijn de 

volgende: 

a) Hoofdbibliotheek, Eilandstraat 2, 8530 Harelbeke 

maandag: 15u - 18u 

dinsdag: 13.30u - 20u 

woensdag: 13.30u - 18u 

donderdag: 13.30u - 20u  

vrijdag: 13.30u – 18 u  

zaterdag: 9u - 12u  - 13u30 - 16u 

 

b) Uitleenpost Hulste, Kasteelstraat 9, 8531 Hulste 

maandag: 18u - 20u 

woensdag: 18u - 20u 

zaterdag: 10u - 12 u 

 

III. LIDMAATSCHAP 

 

Art. 3: Men wordt ingeschreven op vertoon van de elektronische identiteitskaart of het 

bewijs van verblijfsvergunning. Indien men niet beschikt over een elektronische 

identiteitskaart of indien men geen gebruik wenst te maken van de elektronische 

identiteitskaart, ontvangt men bij inschrijving een bibliotheekpas die kosteloos wordt 

afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe pas afgeleverd tegen betaling van 3 euro. 



Het inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro per jaar. Jongeren beneden de 18 jaar moeten 

geen inschrijvingsgeld betalen. 

Senioren vanaf 60 jaar worden eveneens vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage. 

 

Art. 4: Adresveranderingen moeten door de lener onmiddellijk worden meegedeeld. 

 

IV. ONTLENEN 

 

Art. 5: De uitleentermijn voor boeken, periodieken, cd’s, dvd’s… en andere materialen 

bedraagt 4 weken. Een verlenging van deze termijn is mogelijk indien de materialen niet 

door andere leners werden aangevraagd. Verlengen kan ook telefonisch, per e-mail en 

van thuis uit via de pc. 

 

Het aantal materialen dat in één beurt op een lenerspas kan uitgeleend worden, is 

beperkt tot tien. Met een klaskaart kan men maximum veertig materialen ontlenen. 

 

Art. 6: De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet aan derden worden 

uitgeleend. 

 

Art. 7: Het uitlenen van boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s… en andere materialen gebeurt 

kosteloos. Voor het uitlenen van e-boeken wordt wel een vergoeding gevraagd, 

overeenkomstig het contract met bibnet. 

 

V. VERANTWOORDELIJKHEID / BESCHADIGINGEN / BOETEREGLEMENTERING 

 

Art. 8: De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen; bij het in 

ontvangst nemen van een beschadigd materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo 

niet dan kan hij aansprakelijk worden gesteld. 

 

Art. 9: De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij verlies of totale 

beschadiging, medegedeeld binnen de gestelde uitleentermijn, moet hij de kostprijs van 

het materiaal betalen. Indien dit niet gemeld wordt, is de boeteregeling uit artikel 10 van 

toepassing.  Beschadigingen van barcodes, chips en etiketten op materialen geven 

aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 1 euro per vastgesteld schadegeval. Voor 

materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval een door 

het college op advies van de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij 

gedeeltelijke beschadiging van een materiaal, bepaalt het college op advies van de 

bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. 

 

Art. 10: Wie de geleende boeken, periodieken, cd’s, dvd’s … en andere materialen te laat 

binnenbrengt betaalt 0,50 euro per materiaal en per week en dit vanaf de eerste dag 

vertraging. 

In alle gevallen gebeurt het verzenden van de maningskaart op kosten van de gebruiker. 

Tegen het boetebedrag kan, indien de boete voor alle uitgeleende materialen samen 

meer dan 25 euro bedraagt, schriftelijk beroep worden aangetekend bij het college van 

burgemeester en schepenen, dat na advies van de bibliothecaris een beslissing treft. Het 

college kan de boete enkel reduceren in geval van overmacht. 

 

Art. 11: In het geval de lener zijn materialen na herhaaldelijke aanmaningen niet 

terugbrengt, beslist het bevoegde gemeentelijke bestuursorgaan over te gaan tot 

juridische vervolging. Alle kosten dienaangaande zullen dan op de wangebruiker worden 

verhaald. 

 

VI. BIJKOMENDE DIENSTVERLENING 

 

Art. 12: De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep 

doen op het personeel.   



 

Art. 13: Uitgeleende materialen kunnen worden voorbehouden. De kosten voor het 

verzenden van de meldingskaart dat het materiaal ter beschikking is, vallen ten laste van 

de gebruiker. 

Materialen die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het 

leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten 

vallen ten laste van de aanvrager. 

 

Art. 14: In de leeszaal dient de gebruiker er voor te zorgen dat de andere gebruikers niet 

worden gestoord. 

De naslagwerken, de dag- en weekbladen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd 

worden. De tijdschriften kunnen worden uitgeleend, behalve het laatste nummer. 

 

Art. 15: Iedereen die ten minste 11 jaar oud is en een geldige lenerspas bezit, kan gratis 

gebruik maken van internet in de bibliotheek.  Kinderen beneden de 11 jaar moeten 

begeleid worden door een ouder.  De gebruiker moet zich aanmelden aan de balie van de 

leeszaal en daar zijn lenerspas afgeven.  Wie gebruik wil maken van internet kan aan de 

balie of per telefoon of via e-mail gratis reserveren voor de lopende en de volgende 

week. Elke gebruiker kan maximum 1 uur per dag reserveren.  Wie zich tien minuten na 

het begintijdstip van de gereserveerde beurt nog niet heeft aangemeld, verliest zijn 

reservatie. 

Informatie op internet en andere dragers kan worden geprint.  Elke pagina waartoe een 

drukopdracht gegeven werd, dient betaald te worden tegen hetzelfde tarief als voor het 

nemen van fotokopieën. 

De bibliothecaris of zijn afgevaardigde kan uitzonderlijk het internetgebruik afbreken als 

het niet beantwoordt aan de doelstellingen van een openbare bibliotheek.  Om redenen 

van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik van internet beperkt tot het 

zoeken van informatie op het net en het overnemen van gegevens via elektronische 

drager of op papier. 

 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet 

beschikbaar zijn van internet.  Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software 

bepaalt het college op advies van de bibliothecaris de te betalen vergoeding. 

 

VII. BETWISTINGEN 

 

Art. 16: Door zich in te schrijven in de Stedelijke Openbare Bibliotheek verklaart de 

gebruiker zich akkoord met dit reglement dat hem/haar overhandigd wordt bij de 

inschrijving. 

 

Art. 17: Het beheersorgaan is bevoegd voor het uitsluiten van een lener, dit na 

samenspraak met de bibliothecaris. 

 

 

 

33. Gebruikersreglement Jeugdcentrum TSAS. 

 

Artikel 1. Voorwerp 

Het College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk voor de uitbating van 

Jeugdcentrum TSAS en laat zich daartoe bijstaan door de Raad van Bestuur van de 

Stedelijke Jeugdinfrastructuur. De jeugddienst staat in voor het dagelijks beheer van het 

jeugdcentrum. 

 

Jeugdcentrum TSAS is gelegen in de Twee-Bruggenstraat 30 te Harelbeke en bevat een 

grote zaal van 312 m² met uitgeruste bar en drankberging, een kleine zaal van 120 m² 

met uitgeruste bar en drankberging, een keuken, een vestiaire, een sanitair blok en een 

inkomhal. 



 

Artikel 2. Huur en Tarieven 

2.1. Volgende gebruikerscategorieën worden gehanteerd: 

 

CT1: Gratis gebruikers (stadsbestuur en OCMW Harelbeke, Personeelskring Stad 

Harelbeke, gemeentelijke vzw’s, politiezone Gavers, erkende adviesraden, erkende 

feestcomités, Harelbeekse scholen, andere gemeentebesturen in het kader van een 

wederzijdse uitwisseling) 

CT2: feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen die een duidelijke werking kunnen 

aantonen 

CT3: Niet-Harelbeekse verenigingen die een duidelijke werking kunnen aantonen en niet-

Harelbeekse scholen 

CT4: (Semi-)commerciële gebruikers Harelbeke 

CT5: (Semi-)commerciële gebruikers niet-Harelbeke 

 

2.2. Volgende activiteitengroepen worden gehanteerd: 

 

Activiteitengroep 1: 

- vergadering (samenkomst met het accent op overleg en informatie-uitwisseling) 

- repetities 

- vormingen, voordrachten & cursussen 

- infomomenten 

- activiteiten voor verenigingen met een sociale werking 

- goede doelen en benefietactiviteiten. Het college beslist, bij wijze van delegatie, over 

het al dan niet toekennen van dit tarief na advies van het beheersorgaan. 

- tentoonstellingen/dag 

- klaarzetten en voorbereiden van activiteiten (wordt beperkt tot 1 dag) 

 

Activiteitengroep 2: 

- recepties 

- kaartingen 

- maaltijden & eetfestijnen 

- film-, theater- en toneelvoorstellingen 

- podiumactiviteiten (eindigen om 01.30 uur, zo niet wordt het tarief van 

activiteitengroep 3 van toepassing) 

 

Activiteitengroep 3: 

- fuiven: activiteit waar het accent ligt op ontspanning met gebruik van dans en muziek 

 

Activiteitengroep 4: 

- Commerciële activiteiten 

Activiteiten met een publiek karakter, drankverkoop mogelijk (geen private of 

familiefeesten) 

 

In geval van gecombineerd gebruik geldt het hoogste tarief. 

 

Jeugdcentrum TSAS kan niet gebruikt worden voor private feesten en stamboomfeesten. 

 

2.3. Volgende tarieven worden gehanteerd: 

  



 

 

 

De bovenstaande tarieven gelden per dag. 

 

2.4. Afwijkingen op dit artikel kunnen worden verleend door het College van 

Burgemeester en Schepenen 

 

Artikel 3. Aanvraag en reservatie 

3.1. De aanvraag tot gebruik van Jeugdcentrum TSAS gebeurt aan de hand van het 

aanvraagformulier en wordt gericht aan de Jeugddienst van Harelbeke. Het formulier 

dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de aanvrager. De aanvrager dient 

een meerderjarig persoon te zijn.   

3.2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een 

schriftelijke bevestiging. De organisator ontvangt eveneens een activiteitenfiche. Deze 

activiteitenfiche dient volledig ingevuld te worden terugbezorgd aan de Jeugddienst van 

Harelbeke, ten laatste 10 dagen voor de activiteit.  

3.3. Tot 3 maanden voor de eigenlijke activiteit hebben Harelbeekse jeugdverenigingen 

voorrang op andere gebruikers. 

3.4. Organisatoren kunnen voor een periode van 2 weken een optie nemen op een 

bepaalde datum. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanvraag gebeurt, vervalt 

de optie. 

3.5. Alle te betalen gebruiksvergoedingen moeten na de ingebruikname gestort worden – 

binnen de 30 dagen – na ontvangst van de factuur op rekening van het stadsbestuur 

Harelbeke. Bij niet betaling kan het College van Burgemeester en Schepenen het verdere 

gebruik van het jeugdcentrum ontzeggen aan een organisator/organisatie en kunnen 

verdere juridische stappen volgen.  De financieel beheerder kan overgaan tot inning via 

de procedure voor de inning van niet-fiscale ontvangsten. 

 Activiteitengroep 1 Activiteitengroep 2 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

Grote zaal 0 25 

euro 

100 

euro 

100 

euro 

300 

euro 

0 75 

euro 

300 

euro 

N.V.T. N.V.T. 

Kleine zaal 0 10 

euro 

40 

euro 

40 

euro 

120 

euro 

0 30 

euro 

120 

euro 

N.V.T. N.V.T. 

Keuken 0 3 euro 12 

euro 

12 

euro 

30 

euro 

0 3 euro 12 

euro 

N.V.T. N.V.T. 

 Activiteitengroep 3 Activiteitengroep 4 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

Grote zaal 0 150 

euro 

600 

euro 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 225 

euro 

600 

euro 

Kleine zaal 0 60 

euro 

240 

euro 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 80 

euro 

200 

euro 

Keuken 0 3 euro 12 

euro 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 8 euro 20 

euro 



 

Artikel 4. Annulatie 

4.1. Annulatie van de reservatie kan kosteloos indien deze 2 maand voor de activiteit 

gebeurt. 

4.2. Bij annulatie binnen de 2 maand voor de activiteit wordt de helft van de huurprijs 

(met een minimumbedrag van 15 euro) aangerekend. 

4.3. Bij annulatie binnen de 2 weken voor de activiteit wordt 75% van de huurprijs (met 

een minimumbedrag van 15 euro) aangerekend. 

 

Artikel 5. Veiligheidsvoorschriften 

5.1. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, is alle verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid ten laste van de inrichter. 

5.2.Bezettingsgraad. 

 Het aantal gelijktijdige bezoekers of deelnemers moet beperkt blijven tot: 

 grote zaal :  540 personen (podium van 20 m² inclusief) 

 kleine zaal : 240 personen. 

grote en kleine zaal (gecombineerd gebruik) : 600 personen (podium 20 m²inclusief). 

Indien de beschikbare ruimte gereduceerd wordt (bv. door het gebruik van tafels, 

stoelen, extra podium, DJ, e.d.) dienen de bovenstaande cijfers verminderd te worden 

met 2 personen per gebruikte m². 

5.3. Evacuatie. 

Alle nooduitgangen, evacuatiewegen en veiligheidsinrichtingen dienen ten allen tijde vrij 

gehouden te worden en vlot toegankelijk te zijn (zie ook plan). 

Het is strikt verboden de nooddeuren en evacuatiewegen op enige wijze te sluiten, op 

slot te doen en/of te blokkeren aan de buitenzijde van het gebouw. 

5.4. Brandveiligheid. 

De blustoestellen dienen ten allen tijde vlot bereikbaar te zijn. 

Open vuur en vuurwerk zijn strikt verboden binnen het Jeugdcentrum. 

Het opslaan en gebruik van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gemaakte gassen en licht 

brandbare vaste stoffen is verboden binnen het Jeugdcentrum. 

Voor versiering e.d. mogen alleen brandveilige materialen gebruikt worden. 

5.5.Technische installaties. 

De elektriciteitskasten zijn enkel toegankelijk voor bevoegden en zijn tijdens de activiteit 

afgesloten voor bezoekers of deelnemers. 

De bedieningselementen van de technische installatie dienen ten allen tijde vlot 

bereikbaar te zijn. 

Technische installaties mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de jeugddienst 

worden bediend. 

In de technische lokalen mogen geen materialen vreemd aan het Jeugdcentrum 

gestapeld worden. 

5.6. Algemeen rookverbod. 

De organisator verbindt zich er toe de wetgeving omtrent het algemeen rookverbod strikt 

na te leven en de bezoekers er op aan te spreken het rookverbod na te leven.  

5.7. De billijke vergoeding wordt betaald door de stad Harelbeke. Voor het concreet 

gebruik van de reglementering ervan, dient de organisator voorafgaand contact op te 

nemen met de jeugddienst. Sabam is ten laste van de organisator. 

 

Artikel 6. Concrete afspraken i.v.m. de voorbereiding en het verloop van de activiteit 

6.1. Minimum 1 week voor de activiteit neemt de organisator contact op met de 

jeugddienst of de zaalverantwoordelijke om verdere afspraken te maken omtrent de te 

gebruiken materialen, openen en sluiten van het Jeugdcentrum, plaatsing podium, e.d. 

Net voor de activiteit worden nog een aantal afspraken (afsprakenfiche en checklist) 

overlopen en gemaakt met de zaalverantwoordelijke. 

6.2. De inrichter engageert zich om het Jeugdcentrum te gebruiken als ‘een goede 

huisvader’ en alle voorzorgsmaatregelen te treffen om allerlei problemen of schade te 

voorkomen. Hij blijft hierbij verantwoordelijke voor schade en ongevallen t.a.v. derden 

en sluit hiervoor desgevallend een verzekering af.  



6.3. Bevestiging van materiaal en versiering aan plafonds of muren. 

Het is verboden om materialen of versiering aan te brengen aan plafonds of muren,  

tenzij op de hiervoor aangeduide en afgesproken plaatsen. Alle schade die door 

inbreuken veroorzaakt wordt aangerekend aan de organisator.  

6.4. Podium. 

Om schade te voorkomen is het strikt verboden om zelf (stukken van) het podium te 

verplaatsen. Wanneer het podium (of een deel van het podium) toch zelf door de 

organisator verplaatst wordt, zal de aangebrachte schade aan de podiumelementen aan 

de organisator aangerekend worden. De personeelsinzet om het podium terug op de 

voorziene plaats terug te zetten, wordt eveneens aangerekend aan de organisator.  

6.5. Opkuis. 

-De organisator verbindt er zich toe om onmiddellijk na de activiteit de gebruikte lokalen 

en de omgeving van het Jeugdcentrum op te ruimen en netjes terug achter te laten. 

-Vanuit de Jeugddienst wordt een checklist ter beschikking gesteld met betrekking tot de 

opkuis van Jeugdcentrum TSAS. De organisator verbindt zich er toe alle punten van deze 

checklist af te werken, zodat het Jeugdcentrum in de oorspronkelijke staat wordt 

achtergelaten. Alle zaken die niet volgens de checklist zijn opgeruimd, zullen door de 

stadsdiensten worden opgeruimd. Daarvoor zal een kostprijs van € 50 per begonnen 

halfuur worden aangerekend.  

6.6 Geluidsnormen 

In Jeugdcentrum TSAS is een geluidsbegrenzer voorzien, die volledig in orde is met de 

geluidsnormen. De organisator is verplicht om – wanneer er elektronisch versterkte 

muziek tijdens de activiteit voorkomt – de geluidsbegrenzers te gebruiken.  

Daarnaast is het verplicht om ten allen tijde gratis oordoppen ter beschikking te stellen 

aan de bezoekers van het evenement. Daarvoor worden achter de bar dispensers 

opgehangen met oordoppen. Wanneer bezoekers oordoppen vragen, is de organisator 

verplicht de bezoeker een paar oordoppen te geven.  

Indien deze maatregelen niet nageleefd worden, valt de verantwoordelijkheid volledig ten 

laste van de organisator. 

 

Artikel 7. Drankverbruik en –verkoop. 

7.1.Verplichte drankafname  

Organisatoren zijn verplicht dranken af te nemen uit de drankvoorraad van 

Jeugdcentrum TSAS. Enkel indien een bepaalde soort drank niet kan geleverd worden 

door de concessiehouder en indien dit gemeld werd via de activiteitenfiche, mag deze 

meegebracht worden door de inrichter. 

Een lijst met alle dranken en hun tarieven is ter beschikking bij de zaalverantwoordelijke. 

7.2. Drankprijzen. 

De drankprijzen worden gebaseerd op de tarieven zoals deze bepaald werden door de 

concessiehouder. 

Het staat de organisator vrij om bij de activiteit zelf de verkoopprijs van de drank te 

bepalen. 

7.3. Systeem afrekening. 

Voor elke activiteit gebeurt een stockopname door de zaalverantwoordelijke. Deze kan 

mits afspraak bijgewoond worden door de inrichter. 

Na elke activiteit wordt opnieuw een stockopname uitgevoerd door de 

zaalverantwoordelijke, waarna het verschil berekend en afzonderlijk gefactureerd wordt. 

De berekening gebeurt per fles en per begonnen vat. 

7.4. Bijkomende bepalingen. 

De organisator verbindt zich tot het naleven van alle wetgeving i.v.m. drankverkoop (o.a. 

wet op zedelijke bescherming minderjarigen) 

De organisator is zelf verantwoordelijk voor alle voorbereidingen i.v.m. de drankverkoop 

of het drankverbruik bij de activiteit (o.a. opvullen frigo’s). 

De gebruiker volgt de aanwijzingen van de zaalverantwoordelijke i.v.m. plaatsing van 

volle en lege bakken op ; indien vastgesteld wordt dat (gedeeltelijk) lege bakken tussen 

de volle geplaatst worden wordt de personeelsinzet aangerekend om alle bakken correct 

te (her)plaatsen.  



7.5. Bepalingen betreffende de herbruikbare bekers.  

-  Reservatie: De jeugddienst bepaalt het aantal bekers, inzamelmateriaal en 

bijbehorende infomateriaal op basis van beschikbaarheid. Per evenement worden 

maximum 2800 bekers ter beschikking gesteld. Wanneer het om een groot evenement 

gaat, kan mits motivatie een bijkomend veelvoud van 350 bekers aangevraagd worden. 

-  Levering: De herbruikbare bekers worden ten laatste één werkdag voor de activiteit in 

het Jeugdcentrum gratis geleverd door een sociaal economiebedrijf. Ten laatste één 

werkdag na de activiteit worden de herbruikbare bekers eveneens in het Jeugdcentrum 

door het sociaal economiebedrijf terug opgehaald. 

 

 

-  Gebruiksvoorwaarden: 

* De gebruiker zorgt voor de inzameling van de bekers en zet daartoe een 

inzamelsysteem op. 

*  De gebruiker verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan 

derden uit te lenen of te verhuren. 

*  De gebruiker verbindt zich er toe de bekers na gebruik terug in de opbergboxen 

op te bergen waarin ze geleverd werden. De bekers dienen niet te worden afgewassen 

door de gebruiker. 

* De bekers moeten terug worden geleverd in een ordentelijke staat. Indien ze niet 

in een ordentelijke staat (bv. stickers op bekers, vuil die niet afgewassen kan worden, …) 

worden terug gebracht worden deze bekers als beschadigd aangerekend.  

* De gebruiker verbindt er zich toe de kapotte, beschadigde en verloren bekers te 

vergoeden; eveneens de eventuele schade aan opbergboxen, infomateriaal en 

inzamelmateriaal. Het sociaal economiebedrijf controleert en telt de herbruikbare bekers. 

Alle kapotte, beschadigde en verloren bekers worden aan de gebruiker aangerekend aan 

een eenheidstarief van 1 euro per beker. Het sociaal economiebedrijf controleert 

eveneens na elk evenement het eventuele info- en inzamelmateriaal en de opbergboxen 

op schade. Wanneer schade wordt vastgesteld aan dit materiaal, wordt dit aan de 

gebruiker aangerekend aan de vervangingsprijs van het materiaal.  

De schadevergoeding voor verloren en beschadigde bekers, evenals de schadevergoeding 

voor het infomateriaal zal aangerekend worden via de jeugddienst. 

De schadevergoeding voor inzamelmateriaal en/of opbergboxen wordt rechtstreeks 

gefactureerd door het sociaal economiebedrijf aan de gebruiker. 

 

Artikel 8. Specifieke bepalingen bij de organisatie van fuiven. 

8.1. Security. 

- De organisator wordt verplicht om bij de organisatie van een fuif te voorzien in 

minstens 2 personen, die instaan voor de security. Het moet hierbij gaan om 

personeelsleden van een erkende bewakingsfirma of vrijwillige security. 

- De personen die de vrijwillige security-opdracht opnemen moeten hier 

voorafgaandelijk de toestemming voor krijgen van de burgemeester en dienen hiertoe 

een infomoment van de jeugddienst en de politie bijgewoond te hebben. De aanvraag 

gebeurt via de activiteitenfiche. Deze personen dienen de minimumleeftijd van 18 jaar te 

hebben bereikt. 

- De contactgegevens (naam, adres, gsm-nummer) van deze personen of de firma 

worden minstens 2 weken op voorhand doorgegeven aan de jeugddienst of de 

zaalverantwoordelijke. 

- De (vrijwillige) security is aanwezig van bij het begin van de fuif tot na het 

afsluiten van de zaal  

- De vrijwillige security kan geen andere taken of opdrachten in de organisatie 

opnemen. 

- De vrijwillige security trekt de herkenbare kledij aan die ter beschikking gesteld 

wordt door de jeugddienst. 

8.2. Sluitingsuur. 

De bepalingen van de algemene politieverordening zijn toepasselijk.  Een 

nachtvergunning moet worden aangevraagd via het digitaal evenementenloket. 



 

Indien de organisator bij de aanvang van de fuif niet de nodige bewijsstukken kan 

voorleggen, kan er geen afwijking op het sluitingsuur toegestaan worden. 

 

Werkwijze. 

Op het sluitingsuur legt de organisator de lichten in de zaal aan, geeft hij opdracht om de 

muziek stil te zetten en wordt onmiddellijk gestart met de opkuis.  Het is verboden om 

daarna nog drankbonnetjes te verkopen.   

Bij overtreding van deze maatregelen wordt de politie gewaarschuwd. 

 

8.3. Bepalingen i.v.m. drank en alcohol: 

- Organisatoren van fuiven zijn verplicht om alle drank uit te schenken in 

herbruikbare bekers. Het is ten strengste verboden drank uit te schenken in glazen of in 

wegwerpbekers, of drank in flessen te geven aan de fuifbezoekers. 

- Organisator en security dienen erop toe te zien dat er geen drank mee naar buiten 

genomen wordt. 

- Het is verboden om sterke drank of dranken die sterke drank bevatten te 

schenken op fuiven. Alcoholpops worden toegelaten. 

- Organisatoren moeten alle algemene wetgeving i.v.m. het schenken van alcohol 

strikt naleven.  

8.4. Vestiaire. 

- Organisatoren van fuiven in Jeugdcentrum TSAS moeten een vestiaire organiseren 

tot het einde van de fuif en hiervoor de verantwoordelijkheden dienaangaande opnemen. 

- De kostprijs van de vestiaire mag de prijs van een gewone drankconsumptie niet 

overstijgen. 

8.5. Diverse bepalingen. 

- Bij het gebruik van de rolsteiger en andere toestellen die deel uitmaken van de 

uitrusting van het Jeugdcentrum dienen alle veiligheidsinstructies nageleefd te worden.  

- Het gebruik van confetti, isomobolletjes e.d. is verboden in het Jeugdcentrum. 

Indien deze maatregel niet nageleefd wordt, wordt de personeelsinzet voor het opruimen 

van deze zaken doorgerekend aan de organisator.  

- Bij het einde van de fuif dient de DJ onmiddellijk zijn materiaal weg te halen. 

- Indien 2 uur na het einde van de fuif de opkuis niet volledig beëindigd is, zal 

hiervoor een extra dag huur (activiteitengroep 1) aangerekend worden.  

8.6. Bepalingen betreffende de bezoekers . 

- Op ieder ogenblik dient een bezoeker een toegangsbewijs (kaart of stempel) te 

kunnen voorleggen aan de organisatoren of hun gemachtigde. Wie hier niet over 

beschikt, zal niet worden toegelaten tot de fuif of dient deze te verlaten. 

- De inrichters hebben het recht om : 

* bezoekers te verzoeken om hun leeftijd te bewijzen en zodoende te kunnen 

nagaan of aan betrokkene alcoholische dranken mogen geserveerd worden. 

* bezoekers te vragen aan de ingang een controle op wapens of gevaarlijke 

voorwerpen te ondergaan; personen die deze controle niet wensen te ondergaan worden 

de toegang tot het Jeugdcentrum ontzegd. 

- Het is verboden om bij fuiven de zalen van het Jeugdcentrum te betreden met 

jassen of grote tassen (rugzakken e.d.). Deze kunnen in de vestiaire achtergelaten 

worden. 

- Bezoekers die in het bezit bevonden zijn van gevaarlijke voorwerpen, wapens, 

drugs… zullen de toegang tot het Jeugdcentrum ontzegd worden of gevraagd worden het 

gebouw te verlaten. 

- Bij iedere vaststelling van een overtreding of misdrijf zullen de politiediensten 

hiervan op de hoogte gebracht worden. 

 

Artikel 9. Schade  

Door het gebruik van het Jeugdcentrum engageert de organisator zich tot het vergoeden 

van alle schade die voortvloeit uit de activiteit. Ook indien de schade toegebracht werd 

door een derde zal de organisator hiervoor aangesproken worden. De herstelling kan 



zowel door een externe firma verricht worden als door de stad Harelbeke. De stad 

Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen personeelskosten in 

rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel van een factuur. 

 

Artikel 10. Sancties 

Indien de bepalingen van onderhavig reglement niet nageleefd worden, kan het College 

van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad en/of de Raad van Bestuur 

van de Stedelijke Jeugdinfrastructuur, het verder gebruik van het Jeugdcentrum 

ontzeggen aan een organisator/organisatie. 

 

Artikel 11. Naleven regelgeving 

De organisatie is ertoe gehouden alle toepasselijke wet- en regelgeving, ook i.v.m. 

veiligheid na te leven.  

 

Artikel 12. Toepasselijkheid 

- Voor de organisatoren 

Door indienen van een gebruiksaanvraag voor het geheel of deel van Jeugdcentrum TSAS 

en de organisatie van een activiteit, aanvaarden de organisatoren alle bepalingen van het 

gebruikersreglement en de afsprakenfiche en de politieverordeningen van de stad 

Harelbeke en engageren zij zich om deze na te leven. 

- Voor de bezoekers 

Het betreden van het terrein of de gebouwen van Jeugdcentrum TSAS veronderstelt dat 

akkoord gegaan wordt met de bepalingen van het gebruikersreglement, dat 

geconsulteerd kan worden aan de ingang van het Jeugdcentrum en alle toepasselijke 

reglementering die geconsulteerd kan worden op de jeugddienst.” 

 

 

 

34. Tarieven en gebruiksvoorwaarden repetitieruimtes Jeugdcentrum TSAS. 

 

1. Het gebruik van twee repetitieruimtes voor muziekbands en artiesten, gelegen 

naast Jeugdcentrum TSAS in de Twee-Bruggenstraat 30 te Harelbeke gebeurt tegen 

navermelde voorwaarden.  De uitbating en het beheer gebeurt in naam van het 

Stadsbestuur Harelbeke door de stedelijke jeugddienst. 

 

2. Gebruikscategorieën en tarieven. 

 

CAT. OMSCHRIJVING TARIEVEN 

Cat. 1  

Jonge Harelbeekse artiesten & bands 

solo-artiesten gedomicilieerd in 

Harelbeke en jonger dan 26 jaar 

bands met min. 1 lid gedomicilieerd 

in Harelbeke en met een gemiddelde 

leeftijd van max. 26 jaar 

5 euro per repetitieblok van 3u 

7,50 euro per repetitieblok van 8u 

0,50 euro per bijkomend uur 

 

 

 

Cat. 2 

 

 

 

Harelbeekse artiesten & bands niet 

behorend tot cat. 1 

solo-artiesten gedomicilieerd in 

Harelbeke 

bands met min. 1 lid gedomicilieerd 

in Harelbeke 

7,50 euro per repetitieblok van 3u 

12,50 euro per repetitieblok van 8u 

0,50 euro per bijkomend uur 

 

 

Cat. 3 

niet-Harelbeekse jonge artiesten en 

bands 

niet-Harelbeekse solo-artiesten 

jonger dan 26 jaar 

niet-Harelbeekse bands met een 

gemiddelde leeftijd van max. 26 jaar 

 

15 euro per repetitieblok van 3u 

30 euro per repetitieblok van 8u 

2 euro per bijkomend uur 



 

3. Modaliteiten i.v.m. aanvraag en gebruik. 

 

Gebruik van en toegang tot de repetitieruimtes is enkel mogelijk na voorafgaande 

toelating van de stedelijke jeugddienst. 

De repetitieruimtes worden verhuurd per blok van min. 3u – per aansluitend en 

bijkomend uur moet voormelde extra vergoeding betaald worden. Uitzonderlijk kunnen 

de repetitieruimtes ook voor een volledige dag (blok van 8u) gehuurd worden. 

Voor beperkte toegang (max. 30 min) tot de repetitieruimtes (bvb. voor ophalen of 

terugbrengen instrumenten) moet geen vergoeding betaald worden. 

Er kan dagelijks gerepeteerd worden van 7u ’s morgens tot 23u ’s avonds, zowel op 

weekdagen als tijdens het weekend of op feestdagen. 

De betaling van hiervoor bepaalde huurprijzen wordt maandelijks gefactureerd door de 

jeugddienst.  Ze dienen te worden betaald via overschrijving binnen de 30 dagen na de 

factuurdatum. Indien de betaaltermijn van een factuur met 3 maand is overschreden, 

wordt het gebruik van de repetitieruimte van rechtswege stopgezet.  

Per repetitieruimte zijn er 3 vaste, afsluitbare opbergplaatsen voor het materiaal 

voorzien. Voor het gebruik van deze opbergplaatsen wordt geen extra vergoeding 

aangerekend. 

Reservaties kunnen tot max. 1 jaar op voorhand vastgelegd worden – dit gebeurt zoveel 

mogelijk met vaste repetitiemomenten. Tot 3 maanden vooraf krijgen jonge Harelbeekse 

artiesten & bands (cat. 1) voorrang op de andere gebruikers zowel voor de reservatie als 

voor het gebruik van de opbergplaatsen.  Annuleringen van reservaties worden 

onmiddellijk en op voorhand doorgegeven aan de jeugddienst. 

 

Het gebruik van de repetitieruimtes kan pas starten na het invullen van een infofiche en 

het ondertekenen van een verklaring m.b.t. het gebruik van de repetitieruimte waarin de 

gebruiksvoorwaarden expliciet worden aanvaard. 

De gebruiker ontvangt één of twee badges waarmee men op de gereserveerde 

tijdstippen toegang krijgt tot de repetitieruimtes. Het verlies van een badge moet 

onmiddellijk gemeld worden aan de jeugddienst. Per verloren badge zal een vergoeding 

van 25 euro aangerekend worden. De gebruikers zijn en blijven – ook bij verlies - 

volledig verantwoordelijk voor het gebruik en misbruik van de badges. 

 

Indien kan aangetoond worden dat gebruikers moedwillig schade berokkenen en/of de 

huidige voorwaarden niet respecteren, dan kan hen de toegang tot de repetitieruimtes 

ontzegd worden. De eventuele schade of nog ten voordele van de stad openstaande 

bedragen worden gefactureerd. Dergelijke beslissing zal genomen worden door het 

College van Burgemeester en Schepenen na advies van de stedelijke jeugdraad of haar 

gedelegeerd orgaan. 

De gebruiker kan te allen tijde het gebruik van de repetitieruimtes beëindigen door dit 

schriftelijk kenbaar te maken aan de jeugddienst. Alle badges en sleutels dienen terug bij 

de jeugddienst binnengebracht te worden. Indien dit niet gebeurt ten laatste 3 maanden 

na het beëindigen van het gebruik van de repetitieruimtes, worden de sleutels en badges 

gefactureerd aan de gebruiker. 

 

 

 

35. Tarieven en gebruikersreglement 't Fabriekske. 

 

1. ’t Fabriekske wordt ter beschikking gesteld van verenigingen en organisaties uit 

Harelbeke en daarbuiten. Het gebruik door commerciële organisaties en privé-personen 

wordt niet toegestaan. 

 

2. De gebruiksaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde formulier en 

wordt gericht aan de Jeugddienst, Twee-Bruggenstraat 30 te Harelbeke. 

 



3. Volgende tarieven worden gehanteerd: 

 - erkende jeugdverenigingen en jeugdsportclubs: 1,85 euro/u 

 - Harelbeekse verenigingen en organisaties: 3,75 euro/u 

 - niet-Harelbeekse verenigingen en organisaties: 10 euro/u 

  De facturatie hiervan gebeurt maandelijks. 

 - skaten : 1 euro/beurt (verzekering incl.) 

 

4. Stedelijke diensten en adviesorganen kunnen gratis gebruik maken van ’t 

Fabriekske. Harelbeekse onderwijsinstellingen kunnen één keer per jaar gratis over ’t 

Fabriekske beschikken naar aanleiding van hun sportdag. Andere afwijkingen omtrent het 

gebruik en het bepalen van de tarieven gebeuren na het advies van de Raad van Bestuur 

van de Stedelijke Jeugdinfrastructuur of bij hoogdringendheid door de stuurgroep van de 

Jeugdraad. Het stadsbestuur staat in voor de eigenlijke beslissing hieromtrent. 

 

5. Rond het afhalen en terugbrengen van de sleutel wordt best rechtstreeks contact 

opgenomen met de jeugddienst. 

 

6. Na elk gebruik worden de gebruikte lokalen volledig opgeruimd en uitgeveegd 

door de gebruiker. Indien dit niet gebeurt kan hiervoor een schadevergoeding 

aangerekend worden. 

 

 

 

36. Speelpleinwerking, Grabbelpaswerking, Kleuterfestival 

 

1. Speelpleinwerking 

 

Deelnameprijzen 

 

 Volledige dag Halve dag 

Prijs per kind 5 euro 2,50 euro 

 

In voormelde prijzen zijn de opvang en de bijzondere activiteiten zoals film-, theater- en 

zwemactiviteiten inbegrepen. Voor uitstappen wordt de prijs bepaald aan de hand van  

de prijs die de stad betaalt voor de uitstap per kind.  

 

Betaling van de deelnameprijzen en vergoedingen 

De deelnameprijzen dienen vooraf te worden voldaan door aankoop van speelbonnen op 

de jeugddienst. De kostprijs voor uitstappen worden cash betaald op de 

speelpleinwerking zelf.  

 

 

2. Grabbelpas 

 

De prijs van deelname aan een Grabbelpasactiviteit is gelijk aan deze zoals vastgesteld 

door het overlegorgaan in het kader van de regionale grabbelpas. 

De deelnameprijs dient betaald te worden bij inschrijving. 

 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit wordt de deelnameprijs enkel 

terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en indien de Jeugddienst vóór de 

activiteit op de hoogte werd gebracht.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

 

3. Kleuterfestival 

 

De prijs van deelname aan het kleuterfestival is gelijk aan 5 euro per kind per deelname.  

De deelnameprijs dient betaald te worden bij inschrijving. 



 

Bij annulering van een inschrijving voor een activiteit wordt de deelnameprijs enkel 

terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje en indien de Jeugddienst vóór de 

activiteit op de hoogte werd gebracht.  Bij de terugbetaling wordt er altijd een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

 

37. Gebruik stedelijke sportaccommodaties en accommodaties die jegens 

derden worden afgehuurd. 

 

De tarieven voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties en de 

accommodaties die jegens derden afgehuurd worden door de stad worden vastgesteld als 

volgt. 

 

SPORTHALLEN 

(sporthal De Dageraad en sporthal De Vlasschaard). 

 

- Grote zaal (tarief per uur) 

 
 Harelbeekse 

jeugdsport-
verenigingen 
en 
Harelbeekse 
anders-validen 
sport-
verenigingen 

Harelbeekse 
jeugd-
verenigingen, 
Andersvaliden
clubs, en 
benefietacties 

Harelbeekse 
competitie  
 

Harelbeekse  
recreatie 
 

(Semi-) 
commerciële 
Harelbeekse 
sport-
verenigingen 

1/3 
zaal 

0 euro 1,25 euro 2,50 euro 6,50 euro 13 euro 

2/3 
zaal 

0 euro 1,85 euro 3,75 euro 7,50 euro 25 euro 

3/3 
zaal 

0 euro 2,50 euro 5 euro 10 euro 40 euro 

 
 

 niet-
Harelbeekse 
anders-
validenclubs 
en 
benefietacties 

niet- 
Harelbeekse 
jeugd- 
sportclubs 
 

Gebruikers van 
buiten 
Harelbeke 
 

Niet-
Harelbeekse 
(semi-) 
commerciële 
sport-
verenigingen 

1/3 
zaal 

5,00 euro 13,00 euro 20 euro 40 euro 

2/3 
zaal 

7,50 euro 15,00 euro 25 euro 75 euro 

3/3 

zaal 

10 euro 20 euro 30 euro 120 euro 

 

De gebruiker heeft recht op het gebruik van 1 kleedkamer. 

Indien men meerdere kleedkamers wenst te gebruiken dient men 10 euro extra voor 

Harelbeekse gebruikers per kleedkamer bij te betalen en 20 euro voor niet-Harelbeekse 

gebruikers. (voor Harelbeekse jeugdverenigingen en benefietacties wordt het bedrag 

verminderd tot 3,75 euro ).  

Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

 

Schoolse sport (turn- en sportlessen overdag en naschoolse activiteiten): 

   Harelbeke   niet-Harelbeke 

1/3 zaal  2,50 euro  10 euro 

2/3 zaal  3,75 euro  15 euro 

3/3 zaal  5 euro   20 euro 

De huurder van de zaal heeft recht op 1 kleedkamer. Indien men meerdere kleedkamers 

wenst te gebruiken dient men 10 euro extra voor Harelbeekse scholen per kleedkamer bij 

te betalen en 20 euro voor niet- Harelbeekse scholen. 



 

- Turnzaaltje en judozaal: 

* Harelbeekse gebruikers : 3,20 euro/uur.  

* Niet-Harelbeekse gebruikers : 9 euro/uur. 

* Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

* Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 10 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 30 euro/uur. 

* Harelbeekse benefietacties: 1,25 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse benefietacties: 5 euro/uur. 

De gebruiker heeft recht op het gebruik van 1 kleedkamer. 

Indien men meerdere kleedkamers wenst te gebruiken dient men 10 euro extra voor 

Harelbeekse gebruikers per kleedkamer bij te betalen en 20 euro voor niet- Harelbeekse 

gebruikers. (voor Harelbeekse jeugdverenigingen en benefietacties wordt het bedrag 

verminderd tot 3,75 euro).  

Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

 

- Kleedkamers (idem onderbouw):  

* 1,25 euro per douchebeurt. 

* 10 euro per groep per douchebeurt voor Harelbeekse gebruikers 

* 20 euro per groep per douchebeurt voor niet -Harelbeekse gebruikers 

 

* 3,75 euro voor Harelbeekse jeugdverenigingen en benefietacties. 

* gratis voor Harelbeekse jeugdsportclubs. 

 

GEMEENTESCHOLEN 

* Met douchegelegenheid: 6,50 euro/uur. 

* Zonder douchegelegenheid: 3,75 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse gebruikers: met douche 20 euro/uur. 

* Jeugdverenigingen: met douche 2,50 euro. 

zonder douche 1,85 euro. 

* Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

* Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 13 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse (semi-)commerciële sportverenigingen: 40 euro/uur. 

* Harelbeekse benefietacties: 1,85 euro/uur. 

* Niet-Harelbeekse benefietacties: 5 euro/uur. 

 

VOETBALVELDEN. 

* Harelbeekse jeugdsportverenigingen: gratis. 

* Harelbeekse jeugdverenigingen, mindervaliden, scholen en benefietacties: 8,70 euro 

per wedstrijd. 

* Liefhebbersclubs Harelbeke 20 euro per wedstrijd. 

* Niet-Harelbeekse mindervaliden, niet–Harelbeekse scholen en niet-Harelbeekse 

benefietacties: 40 euro per wedstrijd. 

* Niet-Harelbeke: 90 euro per wedstrijd. 

 

Gratis gebruik van de grassportterreinen Mol 8 – 9 – 10 en zonder recht op een 

kleedkamer. 

 

OPENLUCHTACCOMMODATIES. 

* Conditiezone sportcentrum de Mol: gratis. 

* Visvijver Bavikhove: gratis gebruik voor de leden van de Bavikhoofse vissersclub. 

* Pétanquevelden: gratis. 

* Fietscrosspiste: gratis. 

* Staande wip sportcentrum de Mol : gratis gebruik voor leden van de boogschuttersclub 

of anderen, onder begeleiding van de boogschuttersclub. 

* Speelpleinen: gratis. 

* Finse looppiste: gratis. 



 

MINIGOLF. 

Volwassenen: 1,50 euro/beurt 

Kinderen tot 12 jaar: 1 euro/beurt 

KLEEDKAMERS ONDERBOUW. 

* In principe is de huurprijs voor het gebruik inbegrepen in het tarief voor het 

gebruik van een voetbalveld door de liefhebbersvoetbalclubs. 

* Voor andere gebruikers (cyclo-cross, atletiek, … , ....) dient 10 euro  betaald te  

worden per groep voor Harelbeekse gebruikers en  20 euro voor niet- Harelbeekse 

gebruikers, per kleedkamer en per activiteit (avond, …) onder voorbehoud van het hierna 

bepaalde. 

* Voor het gebruik door Harelbeekse jeugdverenigingen en voor Harelbeekse 

benefietacties dient 3,75 euro per kleedkamer betaald.  

De kleedkamer dient na gebruik door de gebruikers opgekuist te worden. Bij het gebruik 

dient er tevens controle te geschieden door een begeleider of trainer van de betrokken 

jeugdploeg. 

* Gratis voor Harelbeekse jeugdsportclubs maar men dient de kleedkamers en 

aanhorigheden (toiletten) op te kuisen. 

 

VERGADERZAAL ‘t FABRIEKSKE. 

Het volledige vergaderlokaal met inbegrip van verwarming, verlichting en opkuis : 

sportclubs: 7,50 euro avond/dag 

andere: 10 euro avond/dag 

Harelbeekse jeugdsportclubs: gratis. 

 

- Mits advies van de beheerraad van de sportraad kan het college afwijkingen 

vaststellen op de regels inzake tariefbepaling tenzij er ter zake decretale beperkingen 

zouden zijn. 

- De sportraad bepaalt wie als jeugdsportclub wordt erkend. 

- Het gebruik is tevens gratis voor de vergaderingen en activiteiten van de 

sportraad en hun diverse organen die werkzaam zijn op het gebied van de sport. 

- Vrijstelling van het gebruikstarief wordt verleend voor het gebruik van de 

infrastructuur voor éénmalige activiteiten door stadsdiensten - instellingen alsmede ten 

behoeve van de stedelijke vieringen.  

- Er wordt vrijstelling van betaling van het huurgeld verleend aan de Harelbeekse 

scholen, t.g.v. hun éénmalige, jaarlijkse schoolsportdag (strikte interpretatie van de 

schoolsportdag). 

- Het vooromschreven gebruik geschiedt tegen volgende voorwaarden:  

 

"I. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET IN HUUR NEMEN VAN DE 

GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN DE DAGERAAD, DE VLASSCHAARD, […] 

 

Dit reglement is van toepassing op het in gebruik nemen van de stedelijke sporthallen, 

en alle zalen die in gebruik genomen worden door de stad en door haar worden ter 

beschikking gesteld. 

 

Voorwaarden: 

De sporthal of gedeelten ervan worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden 

door het stadsbestuur goedgekeurd, na advies van de beheerraad van de sportraad. 

 

Voor zowel de occasionele als voor de regelmatige gebruikers geschiedt een maandelijkse 

facturering. De afrekening dient contant of per overschrijving te worden betaald. 

 

Aan éénmalige gebruikers kan een onmiddellijke betaling gevraagd worden.  

 



Alle aanvragen tot verhuringen dienen gericht te worden aan de stedelijke sportdienst 

m.a.w. t.o.v. de bediende of sportfunctionaris, verantwoordelijke voor de reservaties, die 

te bereiken zijn tijdens de kantooruren in de sporthal De Dageraad. 

 

Bij het toekennen van de verhuringen zal prioriteit worden toegekend in de volgende 

rangorde: 

1° Aangesloten zijn bij de stedelijke sportraad of een sportdienstactiviteit 

2° Club of vereniging met zetel in de gemeente Harelbeke 

3° Competitiegebonden zijn 

4° Aantal activiteitsjaren (per deelgroep, d.w.z. dat nieuwe jeugdafdelingen van een club 

niet de prioriteit krijgen van de hoofdafdeling) 

5° Aantal effectief actieve beoefenaars.(inwoners van Harelbeke hebben voorrang op niet 

inwoners bij gelijktijdige aanvraag). 

 

Het bestuur of zijn aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of 

diefstal van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal, enz... De 

gebruikers dienen zelf de nodige schikkingen te treffen om verlies of diefstal te 

vermijden.  Eventueel kan men gebruik maken van pandkastjes waar die voorhanden 

zijn.  In geen geval kan men eisen dat de zaalverantwoordelijke waardevolle voorwerpen 

bijhoudt.  Elke diefstal of verlies dient gemeld te worden aan de sportdienst.  De 

sportdienst bewaart gedurende een maand de gevonden kledij of voorwerpen.  Na een 

maand wordt de kledij afgevoerd.  Waardevolle voorwerpen worden overgemaakt aan de 

politiediensten.  Elke diefstal dient door het slachtoffer/de gebruiker zelf gemeld te 

worden bij de politiediensten. 

 

Alle reservaties kunnen door de zaalgebruikers opgezegd worden tot 3 kalenderdagen 

vóór het aanvangsuur van de geplande activiteit. Reservaties welke verbroken worden na 

deze gestelde tijdslimiet zullen toch berekend worden aan de gangbare tarieven. Het 

Dagelijks Bureau van de sportraad in samenwerking met de sportdienst is gemachtigd 

"uitzonderingsgevallen" te behandelen. (bv. ziekte, ongeval, .....). Opmerkingen m.b.t. 

de verrekening van de huurprijzen dienen gemeld te worden binnen de 8 dagen na 

facturering, door de clubs of gebruikers, op straffe van onontvankelijkheid.  Indien het 

gaat om een jeugdsportclub of andere organisatie, die gratis de zaal gebruikt, en men 

zorgt niet voor het verwittigen bij het niet gebruik van de accommodatie, zal het 

gehuurde zaalgedeelte aan het hoogste Harelbeekse tarief aangerekend worden als kost 

ter compensatie van de gemaakte energiekosten. 

 

De huurders mogen géén andere bestemming geven aan de zaal dan deze waarvoor deze 

is afgehuurd: het gebruik hetzij volledig, hetzij gedeeltelijke moet steeds i.f.v. de 

sportbeoefening zijn. De aanvrager moet dan ook voldoende gedetailleerd zijn aanvraag 

indienen, zeker bij de organisatie van grotere manifestaties.  

 

Alle inbreuken op dit reglement van inwendige orde kunnen leiden tot het ontzeggen van 

de zaal voor één of meerdere speelbeurten of perioden en tot definitieve opzegging van 

alle accommodaties. Het Dagelijks Bureau en de beheerraad van de sportraad zijn 

hiertoe gemachtigd. 

 

Tekortkomingen, schade of storingen moeten onmiddellijk bij de vaststelling ervan 

gemeld worden aan de van dienst zijnde verantwoordelijke. 

 

Verhuring van de sporthal of gedeelten houdt tevens het gebruik in van kleedkamer(s) 

en stortbadruimte(s). Deze zullen aangewezen worden op het inlichtingsbord welke zich 

in de inkomhal bevindt.  De club kan geen vaste kleedkamer eisen.  De deuren van de 

kleedkamers blijven open staan.  De clubs zijn verantwoordelijk voor hun waardevolle 

materialen. 

 



Elke vereniging-huurder zal een verantwoordelijke persoon aanduiden (de secretaris van 

de club), die aanvaardt borg te staan voor de naleving van de reglementering. Hierdoor 

verbindt deze persoon er zich toe om namens de in huur nemende vereniging op te 

treden tegenover het bestuur, hetzij als eiser, hetzij als verweerder. 

 

Het aanwezige sportmateriaal mag door de huurders gebruikt worden, echter alleen voor 

het doel waarvoor het bestemd is. Het opstellen en wegbergen geschiedt volgens de 

regels van de kunst en gebeurt binnen de tijdspanne waarvoor de zaal werd gehuurd, 

behoudens bijzondere toelating. Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende 

sporttak mag opgesteld worden. Alle afwijkingen hierop zullen door de 

sportfunctionarissen of (zaal)verantwoordelijke beslist worden. Behoudens uitdrukkelijke 

toestemming vanwege het bestuur, mag het persoonlijk sportmateriaal, na afloop van de 

activiteit, niet in de sporthal achtergelaten worden. De clubs zullen er op toezien dat alle 

materialen steeds op de daarvoor voorziene ruimte geplaatst worden. 

 

Publiciteitspanelen en materiaal mag slechts in de zaal gebracht worden mits naleving 

van het reglement ter zake. 

 

Sportbeoefenaars die hun beurt afwachten zullen hiervoor de neutrale zone gebruiken of 

zo de vereniging die actief is dat wenst, dient de volgende gebruiker buiten de sportzaal 

te wachten om de huidige gebruikers niet te storen. De verantwoordelijke van de club zal 

er zorg voor dragen dat zij zich sportief gedragen en de aan gang zijnde sportactiviteiten 

niet verstoren. 

 

Alle in gebruik gegeven toestellen zullen in onberispelijke staat terugbezorgd worden. De 

gebruikte kleedkamers en stortbaden zullen eveneens op een hygiënische verantwoorde 

manier gebruikt worden. Is dit niet het geval dan kan door de verantwoordelijke van 

dienst een rapport gemaakt worden, met het oog op een eventuele sanctie.  Bij het 

gebruik van de accommodaties zal het achter gelaten afval overeenkomstig de regels van 

het gescheiden afval in de daarvoor voorziene afvalbakken gedumpt worden.  De 

kleedkamers mogen tot maximaal 30 minuten na het einde van de training gebruikt 

worden, behoudens goedgekeurde afwijkingen met een duidelijke motivatie aangevraagd 

bij de sportdienst. 

 

Bij sportactiviteiten of sportorganisaties met speciaal en occasioneel karakter zoals 

tornooien, bekerwedstrijden, finalewedstrijden, enz.... kan het College van Burgemeester 

en Schepenen een forfaitair huurgeld vaststellen aanvullend aan de gangbare 

tarievenregeling, of vrijstelling verlenen van huurgeld.  Hierbij zal telkens advies gegeven 

worden door de sportraad, of - tenzij bij hoogdringendheid - door het Dagelijks Bureau 

van de sportraad.  Bij dergelijke grotere manifestaties zal een geldelijke waarborg van 

500 euro voor de aanvang van de organisatie bezorgd worden aan de sportdienst.  Na 

afloop van het gebeuren kan de waarborg geheel of gedeeltelijk ingehouden worden op 

basis van een door het schepencollege goedgekeurde berekening van de schade.  De 

sportdienst en/of sportraad kan een waarborgsom eisen bij regelmatige gebruikers 

wanneer de huurder bij vorige gelegenheden schade heeft veroorzaakt of blijken van 

gebrek aan zorgzaamheid heeft vertoond. 

 

De gebruikers moeten zich ten alle tijde richten naar de bevelen en opmerkingen van de 

sportfunctionaris of andere aangestelden.  

Bij onaanvaardbaar gedrag zal niet geaarzeld worden om desnoods de politiediensten op 

te roepen.  Bij herhaald niet-aanvaardbaar gedrag kan de gebruiker de toegang tot de 

accommodatie ontzegd worden. 

 

Alle sporten moeten beoefend worden volgens de regels eigen aan de beoefende 

sporttak. Onsportief optreden en grove inbreuken op de sportreglementering kunnen 

aanleiding geven tot onmiddellijke verwijdering uit de zaal.  De verlichting en 

verwarming van de sportgedeelten wordt ingesteld door de sportdienst, overeenkomstig 



de regelgeving ter zake van de sportbonden en sporttakken.  De sportdienst meet 

regelmatig de luxwaarden en temperaturen in de zalen. 

 

De clubs moeten zich schikken naar de verdeling van de ter beschikking gestelde uren.  

De sportdienst kan daarbij op basis van energiebesparing en/of functioneel gebruik van 

de zaal, beslissen om bijvoorbeeld de gebruiker wat vroeger of later te laten aantreden.  

De gebruikers, zeker wanneer de huur van de accommodatie gratis is, moeten zich billijk 

en realistisch opstellen m.b.t. de aangevraagde uren.  Het zomaar aanvragen, omdat de 

accommodatie toch gratis is, is onverantwoord en zal niet toegestaan worden. 

 

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor sportieve ongevallen bij het 

gebruik van de sporthal, ten ware uitdrukkelijk zou aangetoond worden dat het ongeval 

te wijten is aan slecht onderhoud of een defect aan de installatie.  De clubs die gebruik 

maken van de stedelijke accommodaties worden geacht een verzekering BA en 

ongevallen af te sluiten. 

 

Door het Dagelijks Bureau of de beheerraad van de sportraad wordt ieder jaar een 

sluitingsperiode (half juli tot half augustus) gepland. Tevens is de sporthal gesloten op de 

wettelijke feestdagen. Slechts na schriftelijk aanvraag, tenminste 2 maand op voorhand 

kan de beheerraad van de sportraad in overleg met de sportdienst, beslissen om de 

sporthal op sluitingsdagen geheel of gedeeltelijk open te stellen, tegen de normale 

tarieven. De gebruikers kunnen wel de opdracht krijgen zelf in te staan voor de opkuis en 

eventueel ook voor het openen en sluiten van de sportaccommodatie.  

 

De sporthal De Dageraad kan NIET verhuurd worden voor niet-sportieve activiteiten.  

 

II. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE  

VOETBALVELDEN. 

 

De stedelijke voetbalvelden worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden door 

het stadsbestuur goedgekeurd, na advies van de Beheerraad van de sportraad. 

 

De voetbalclubs aangesloten bij de KBVB (Sporting West, OG Stasegem en Hulste 

Sportief en Sporting West Ladies Harelbeke) mogen de hun ter beschikking gestelde 

terreinen gebruiken, mits zich te schikken naar de van toepassing zijnde 

concessiecontracten tussen deze clubs en het stadsbestuur. 

 

Liefhebbersvoetbalclubs en gelegenheidsvoetbalploegen kunnen voetbalvelden gebruiken, 

mits een voorafgaandelijke mondelinge of schriftelijk aanvraag gebeurt t.o.v. de 

sportdienstverantwoordelijke. Het huurgeld voor het spelen van een wedstrijd wordt 

vastgelegd door de gemeenteraad, na advies van de sportraad.  Het tarief is te lezen in 

het retributiereglement. 

 

De huurprijs is bepaald per wedstrijd van 2 x 35 of 2 x 45 minuten. Indien een 

voetbalveld voor een langere periode afgehuurd wordt (bv. een tornooi) is het College 

van Burgemeester en Schepenen gemachtigd, na voorstel van de sportraad of bij 

hoogdringendheid door het Dagelijks Bureau, een forfaitaire prijs vast te leggen of 

vrijstelling te verlenen.  

De verrekening geschiedt in verhouding tot de speelduur van 2 x 45 minuten (per veld).  

Voor zowel de occasionele als voor de regelmatige gebruikers geschiedt een maandelijkse 

facturering. De afrekening dient contant of per overschrijving te worden betaald. 

Desgevallend kan aan bepaalde éénmalige gebruikers een onmiddellijke betaling 

gevraagd worden. Bij een tweede rappel of herhaling zal 25 euro administratieve kosten 

gerekend worden. Bij elke herhaling wordt nog eens 25 euro toegevoegd. Betalingen in 

schijven worden toegestaan mits de uitdrukkelijke instemming van het dagelijks bestuur.  

Indien een jeugdsportclub of een andere organisatie, die gratis de sportvelden mogen 

gebruiken, niet tijdig zorgt voor het verwittigen bij het niet-gebruik van de 



accommodatie (annulering dus), zal de betreffende accommodatie aan het hoogste 

Harelbeekse tarief aangerekend worden als kost ter compensatie van de gemaakte 

energiekosten.  Indien een gebruiker/club die een veld huurt niet tijdig annuleert, zal het 

huurbedrag niet terugbetaald worden. 

 

Wanneer de voetbalwedstrijden voor de eerste ploegen van de provinciale afdeling in de 

provincie West Vlaanderen afgelast worden door de KBVB, dan wordt ook aan alle 

jeugdploegen (eventueel ook nationale) en liefhebbersvoetbalploegen niet toegelaten dat 

er wedstrijden gespeeld worden of dat er getraind wordt. 

 

Indien de sportdienst zou oordelen dat gevolg aan uitzonderlijke omstandigheden 

bespeling van een terrein ertoe zou leiden dat het terrein onherroepelijk beschadigd 

wordt en verder spelen zou verhinderen, kan de sportdienst het terrein onbespeelbaar 

verklaren zowel voor trainingen als wedstrijden.  De sportdienst laat in dergelijke 

situaties wel toe dat er mag gespeeld worden op de velden Mol 4 – 8 – 9 – 10, of de 

omliggende groene zones, het veldje Hulste 3 en de oefenveldjes van OG Stasegem.   

In geen geval en door geen enkele ploeg (ook de eerste ploegen niet) mogen de 

competitiespeelvelden betreden worden in hoger genoemde situatie.  Bij vaststelling van 

overtreding zal een raming gemaakt worden van het werk dat er dient te gebeuren voor 

herstel of renovatie van het speelveld, en zal, na advies van de sportraad, en bij 

beslissing van het schepencollege het verschuldigde bedrag aangerekend worden. 

 

De liefhebbersvoetbalclubs en de ploegen aangesloten bij de voetbalbond, die een 

regelmatige kompetitie spelen zullen in de maand juli of augustus hun kalender aan de 

sportdienst voorleggen. De sportdienst bepaalt waar en wanneer de clubs spelen, in 

functie van de bezetting en de maximale bespeelbaarheid per veld. Daarbij zal ook 

rekening gehouden worden met de nood aan personeelsbezetting en het energieverbruik.  

Zo zal steeds geprobeerd worden om de ploegen zo vroeg mogelijk te laten spelen, dit 

om het gebruik van verlichting te vermijden.  De sportdienst streeft hierbij naar een 

evenwichtige verdeling, in overleg met de ploegen. Ploegen die te laat hun speelkalender 

indienen zullen er dan ook rekening mee moeten houden dat zij misschien minder goede 

speeluren toegewezen krijgen.  De ploegen moeten een jaarspeelkalender indienen, en 

hun wedstrijden niet wekelijks aanvragen.  Ploegen die hun jaarspeelkalender niet 

indienen lopen het risico bestraft te worden via het subsidiereglement. 

 

De sportdienst stelt jaarlijks in juli of augustus het speelrooster per ploeg ter 

beschikking. De ploegen dienen na te gaan of dit rooster wat de data en de tegenstrever 

betreft overeenkomt met hun competitiekalender. Fouten dienen onmiddellijk gemeld te 

worden. 

 

Alle uitgestelde wedstrijden dienen binnen de 2 dagen gemeld te worden aan de 

sportdienstverantwoordelijke. De te her spelen wedstrijden dienen eveneens 

aangevraagd te worden door de club.  De club mag niet zelf een veld reserveren of 

doorgeven aan zijn voetbalorganisatie, voor dit overlegd werd met de sportdienst.   

 

De ploeg die dit toch doet, zal bij een dubbele reservatie geen prioriteit krijgen, en zal 

een administratieve sanctie krijgen van de prijs van een wedstrijd van een Harelbeekse 

liefhebbersvoetbalclub.  Deze regeling geldt voor alle voetbalclubs, ook de eerste 

ploegen. 

 

Alle reservaties kunnen door de gebruikers opgezegd worden tot 4 kalenderdagen voor 

het aanvangsuur van de activiteit. Reservaties welke verbroken worden na deze 

tijdslimiet zullen toch verrekend worden aan de prijs van een wedstrijd van een 

Harelbeekse liefhebbersvoetbalclub.  Deze regeling geldt voor alle voetbalclubs, ook de 

eerste ploegen.  De beheerraad van de sportraad is gemachtigd uitzonderingsgevallen te 

behandelen.  

 



De liefhebbersvoetbalclubs mogen vriendenwedstrijden spelen voor zover de bezetting 

van de velden dit toelaat.  De liefhebbersvoetbalploegen mogen pas vriendenwedstrijden 

spelen na 15 augustus.  De ploegen aangesloten bij de voetbalbond mogen maximum 

een week vroeger hun eerste vriendenwedstrijden thuis spelen (met uitzondering van de 

eerste ploegen).  De trainingen van de jeugdploegen mogen niet aanvangen op de 

speelvelden voor 1 augustus.  Er mogen wel vroeger trainingen georganiseerd worden op 

de veldjes Mol 4 – 8 – 9 – 10, of de omliggende groene zones, het veldje Hulste 3, en de 

oefenveldjes van OG Stasegem, maar nooit voor 25 juli.  De sportdienst kan elk jaar 

i.f.v. het laten rusten van de velden, beslissen om één of meerdere velden niet te laten 

betreden voor een zekere periode.  Dit kan op elk moment van het seizoen gebeuren, 

indien dit nodig zou blijken voor het bewaren van het grasbestand, of het verhinderen 

van beschadiging aan het speelveld. 

 

Het bestuur of zijn aangestelde kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of 

diefstal van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal, enz..... 

De gebruikers dienen zelf de nodige schikkingen te treffen om verlies of diefstal te 

vermijden. 

 

De huurders mogen géén andere bestemming geven aan het terrein dan die waarvoor 

het is afgehuurd. Het doorverhuren aan derden blijft ten allen tijde verboden. 

 

Alle inbreuken op dit reglement van inwendige orde kunnen leiden tot het ontzeggen van 

het terrein voor één of meerdere speelbeurten of perioden en tot definitieve opzegging 

van alle accommodaties. Het Dagelijks Bureau en/of de beheerraad van de sportraad zijn 

hiertoe gemachtigd. 

 

Tekortkomingen, schade of storingen op het terrein of in de kleedkamers moeten 

onmiddellijk bij de vaststelling ervan gemeld worden aan de van dienst zijnde 

verantwoordelijken. 

 

Verhuring van het voetbalveld houdt tevens het gebruik in van kleedkamer(s) en 

stortbad-ruimte(s). Deze zullen aangewezen worden op het inlichtingsbord welke zich in 

de inkomhal van de sporthal bevindt.  De club kan geen vaste kleedkamer eisen.  De 

deuren van de kleedkamers blijven open staan.  De clubs zijn verantwoordelijk voor hun 

waardevolle materialen.  Bij het gebruik van de accommodaties zal het achtergelaten 

afval overeenkomstig de regels van het gescheiden afval in de daarvoor voorziene 

afvalbakken gedumpt worden.  De kleedkamers mogen tot maximaal 30 minuten na het 

einde van de training gebruikt worden, behoudens goedgekeurde afwijkingen met een 

duidelijke motivatie, aangevraagd met de sportdienst. 

 

Elke vereniging-huurder zal een verantwoordelijk persoon aanduiden, die aanvaardt borg 

te staan voor de naleving van de reglementering. Hierdoor verbindt deze persoon er zich 

toe om namens de in huur nemende vereniging op te treden tegenover het bestuur, 

hetzij als eiser, hetzij als verweerder. 

 

De gebruikers moeten zich ten alle tijde richten naar de bevelen en opmerkingen van de 

sportfunctionaris of andere aangestelden. 

 

De aangebrachte schade aan de gebouwen, installaties en sportmaterialen zal door de 

gebruikers dienen vergoed te worden. Bij sportactiviteiten of sportorganisaties met 

speciaal en occasioneel karakter zoals tornooien, bekerwedstrijden, finalewedstrijden, 

enz... kan het college van burgemeester en schepenen een forfaitair huurgeld vaststellen 

aanvullend aan de gangbare tarievenregeling, of vrijstelling verlenen van huurgeld.  

Hierbij zal telkens een advies gegeven worden van de sportraad, of tenzij bij 

hoogdringendheid door het dagelijks bureau van de sportraad.  Bij dergelijke grotere 

manifestaties zal een geldelijke waarborg van 500 euro voor de aanvang van de 

organisatie bezorgd worden aan de sportdienst.  Na afloop van het gebeuren kan de 



waarborg geheel of gedeeltelijk ingehouden worden op basis van een door het 

schepencollege goedgekeurde berekening van de schade.  De sportdienst en/of de 

sportraad kan een waarborgsom eisen bij regelmatige gebruikers wanneer de huurder bij 

vorige gelegenheden schade heeft veroorzaakt of blijken van gebrek aan zorgzaamheid 

heeft vertoond. 

 

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen bij het gebruik 

van de voetbalvelden, ten ware uitdrukkelijk zou aangetoond worden dat het ongeval te 

wijten is aan slecht onderhoud, of een defect aan de installatie.  De clubs die gebruik 

maken van de stedelijke accommodaties worden geacht een verzekering BA en 

ongevallen af te sluiten. 

 

De gebruikers van de velden worden door het gebruik van de zaal geacht kennis te 

hebben van deze reglementering.  Het reglement zal op een zichtbare plaats uitgehangen 

worden. 

 

III. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE 

SPORTCENTRA (Hulste, Bavikhove, Stasegem, Mol) 

 

De stedelijke sportcentra worden ter beschikking gesteld voor het publiek. Diverse sport-  

en spelfaciliteiten zijn gratis te gebruiken.  Op bepaalde ruimtes mag er echter niet 

gespeeld of geoefend worden, tenzij in overleg met de sportdienst, en na reservatie. 

 

Het gebruik van voetbalvelden en zalen en het als dusdanig maken deel uit van een 

afzonderlijke reglementering (met huurprijzen). Voetbalvelden zijn niet gratis ter 

beschikking. De sportdienstverantwoordelijke zal op een eenvoudig verzoek aanduiden 

welke grassportvelden gratis mogen gebruikt worden.  Op elk sportcentrum is er een 

aanduiding op plan van de ruimtes die vrij mogen gebruikt worden. 

 

De gebruikers van de sportcentra dienen het centrum te gebruiken zoals het hoort. 

Tegen vandalisme of andere overtredingen van dit reglement (bv gebruik van zones die 

niet vrij toegankelijk zijn, weggooien afval, niet opkuisen hondenpoep, fietsen waar dit 

niet mag,...) zal opgetreden worden via de politiediensten of via de administratieve 

sanctie. De gebruikers dienen de onderrichtingen te volgen van de 

sportdienstverantwoordelijken. 

 

Op de verschillende sportcentra mag geen drank verkocht worden door huurders (of 

verhuurders), wanneer op dit centrum een concessieovereenkomst bestaat m.b.t. 

drankverkoop in een cafétaria behorend tot de sporthal die gevestigd is op dit centrum. 

Deze regel geldt niet voor de clublokalen die eventueel op het centrum zouden gevestigd 

zijn, als zij daar een formele goedkeuring voor gekregen hebben via de stad, en voor 

zover het een eigen clubactiviteit betreft.  Er mag wel drank verkocht worden op de 

sportcentra met een sporthal en een concessieovereenkomst, indien om praktische 

redenen zou blijken dat een samenwerking tussen de 

gelegenheidsdrankverkoper/organisator en de cafetaria-uitbaters niet wenselijk, haalbaar 

of rendabel is.  Het is niet toegelaten om als gebruiker afspraken te maken met de 

cafétaria's van de voetbalploegen of andere clubs op het sportcentrum om via deze 

accommodatie drank te verkopen. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op advies van de Beheerraad van de 

sportraad of bij hoogdringendheid van het Dagelijks Bureau een forfaitaire huurprijs en of 

waarborg vastleggen voor grote tornooien of manifestaties die een volledige of nieuwe 

verhuring van het sportcentrum omvatten. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan na advies van de Beheerraad van de 

sportraad toestemming geven tot het plaatsen van een tent (verkoop -of feesttent). 



Het plaatsen van hotdogkramen kan enkel mits een formele toelating van het 

schepencollege. 

 

De gebruikers van de sportaccommodaties worden door het enkel gebruik van de 

sportaccommodaties op de sportcentra geacht kennis te hebben van deze 

reglementering.  Het reglement zal op een zichtbare plaats uitgehangen worden en is ook 

te vinden op het internet. 

 

De sportcentra zijn van zonsopgang tot zonsondergang uitsluitend en alleen toegankelijk 

voor de voetgangers en de sporters.  De georganiseerde sporters (voetbal, Finse 

looppiste, sporthalgebruikers,...) mogen uiteraard wel nà zonsondergang actief of 

aanwezig zijn op het sportcentrum.  De sportcentra zijn dus verkeersvrij, met 

uitzondering van de bestaande openbare wegen of dienstwegen.  Het stationeren van 

auto's, opleggers, caravans, enz... gedurende de hele nacht op de parkings is verboden, 

met uitzondering van de speciale ruimtes met een specifieke bestemming (bv parking 

mobilhomes). 

 

De sportcentra zijn niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang, met 

uitzondering van de toegangswegen naar de cafetaria's of de dienstwegen of wegenis 

voor het bereiken van private woningen. 

 

De wandelruiterij is niet toegelaten binnen de sportzones (voetbalvelden, 

grassportvelden, looppiste, andere sportaccommodaties).  Het zich voortbewegen met 

fietsen, bromfietsen, wagens of andere gemotoriseerde voertuigen in de sportzones is 

niet toegestaan, met uitzondering van de speciaal daarvoor voorziene zones (bv 

fietscrosspiste). 

 

Het is verboden te kamperen op de domeinen, behoudens daartoe toelating zou gegeven 

zijn door de sportdienst en de sportraad.  Het is verboden vuren aan te leggen.  

Picknicken is slechts toegelaten op de daartoe bestemde plaatsen. 

 

Het is verboden handelingen te stellen waardoor de rust en orde zou worden verstoord, 

bijvoorbeeld door samenscholingen, doorgangen te belemmeren, zich onbetamelijk te 

gedragen, drukwerk te verspreiden of op de weg te werpen, vuilnis te storten, huisvuil in 

vuilnisbakken te deponeren, afval in de verdeelpunten voor zakjes van hondenpoep te 

deponeren. 

 

Er mag binnen de sportcentra niet worden geleurd, noch koopwaren worden uitgestald, 

noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden. 

 

Het betreden van de eigenlijke sport- en spelzones met honden is formeel verboden (met 

uitzondering van het hondensportterrein).  In het bijzonder moet er over gewaakt 

worden dat de hond niet op de speelpleintjes komt.  Honden moeten steeds aan de 

leiband gehouden worden.  Hondenpoep dient opgekuist te worden door de eigenaar van 

de hond. 

 

Het gebruik van glas, in welke vorm dan ook (flesjes, glas...) is verboden in het belang 

van de veiligheid van de sporters en bezoekers op het sportcentrum.  Dit mag uiteraard 

wel in de kantines, maar niet daar buiten. 

 

IV. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE M.B.T. HET GEBRUIK VAN HET SPEELPLEIN 

'T FABRIEKSKE 

 

Het speelplein 't Fabriekske, gelegen nabij de stedelijke sporthal De Dageraad maakt 

deel uit van het sportcentrum De Mol, en heeft tot doel te voldoen aan de speelse en 

creatieve doeleinden van jongeren. 

 



De stedelijke sportdienst zorgt voor een regelmatig onderhoud van de 

speelinfrastructuur. Een regelmatige controle zal echter nooit uitsluiten dat de gebruiker 

een toestel beschadigd kan aantreffen.  

Gebruikers (of de ouders) worden verzocht elk defect onmiddellijk te melden aan de van 

dienst zijnde verantwoordelijke in de sporthal, zodanig dat er zo vlug mogelijk kan 

hersteld worden. 

 

De speeltuigen zijn opgetrokken voor kinderen tot 12 jaar. Oudere kinderen mogen het 

speelplein binnen de omheinde zone niet gebruiken.  Zij mogen wel spelen op de andere 

zone van het speelplein, bestemd voor de wat oudere kinderen.  Kinderen moeten de 

speeltuigen gebruiken op zo'n manier dat zij de toestellen niet beschadigen. 

 

Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, ten 

ware kan bewezen worden dat het ongeval veroorzaakt werd door een defect aan de 

installatie (speeltuig). Ouders sturen hun (jonge) kinderen best niet alleen naar het 

speelplein. Indien een ongeval geschiedt gelieve dit dan onmiddellijk (of de dag erna) te 

melden bij de sportfunctionaris of een andere medewerker van de sportdienst.  De 

melding kan telefonisch gemaakt worden op het nummer 056 733 460. 

 

Vandalisme dient bestreden te worden. Ouders kunnen hierbij helpen! De sportdienst en 

het stadsbestuur zullen streng optreden tegen vandalen. Desgevallend zullen de 

politiediensten ingeschakeld worden, kan een administratieve boete opgelegd worden, en 

zal het gebruik van het speelplein door de vandalen, niet meer toegelaten worden. 

 

De gebruikers van de accommodaties worden door het enkel gebruik van het terrein 

geacht kennis te hebben van deze reglementering.  Het reglement zal op een zichtbare 

plaats uitgehangen worden en is ook ter beschikking op de webpagina. 

 

Het is formeel verboden het speelplein te bezoeken met een hond of andere dieren. 

 

Het gebruik van glas, in welke vorm dan ook (flesje, glas, ....) is verboden in het belang 

van de veiligheid van de kinderen. 

 

 

 

38. Gebruikersreglement voor niet-sportieve activiteiten in de sporthal De 

Vlasschaard, turnzaal Arendswijk en klaslokaal ‘t Fabriekske. 

 

Artikel 1. Voorwerp 

De sporthal De Vlasschaard, turnzaal Arendswijk en klaslokaal ‘t Fabriekske kunnen enkel 

verhuurd worden voor niet-sportieve activiteiten als de culturele zalen niet beschikbaar 

zijn en/of te beperkt zijn in capaciteit en na advies van de stedelijke sportraad.  

Het College van Burgemeester en Schepenen is verantwoordelijk en dient de goedkeuring 

te geven. 

 

Het bureel van de Sportdienst is gelegen in de Stasegemsesteenweg 21 te Harelbeke. 
 056/73.34.60 – FAX 056/70.47.05 – E-mailadres: sport@harelbeke.be 

 

Artikel 2. Huur en Tarieven 

2.1. Volgende gebruikerscategorieën worden gehanteerd: 

CT1: Gratis gebruikers (vrijstelling verleend door Stadsbestuur): 

stadsbestuur en OCMW Harelbeke, personeelskring Stad Harelbeke, gemeentelijke 

VZW’s, politiezone Gavers, erkende adviesraden, erkende feestcomités, Harelbeekse 

scholen (enkel voor pedagogische activiteiten tijdens de schooluren), andere 

gemeentebesturen in het kader van de wederzijdse uitwisseling. 

CT2: Feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen: 

CT2.1. Harelbeekse jeugdsportverenigingen 



CT2.2. Harelbeekse competitieploegen 

CT2.3. Harelbeekse mindervaliden 

CT2.4. Harelbeekse jeugdverenigingen 

CT2.5. Harelbeekse verenigingen met sociale werking 

 

2.2. Volgende activiteitengroepen worden gehanteerd: 

Activiteitengroep 1: 

- Vergaderingen (samenkomst met het accent op overleg en informatie-uitwisseling). 

- Repetities. 

- Vormingen, voordrachten & cursussen. 

- Infomomenten. 

- Activiteiten vereniging met een sociale werking. 

- Goede doelen en benefietactiviteiten. Het college beslist, bij wijze van delegatie, over 

het al dan niet toekennen van dit tarief na advies van het bevoegde adviesorgaan. 

- Tentoonstellingen/per dag. 

- Klaarzetten en voorbereiden van activiteiten (enkel 1 dag vooraf). 

 

Activiteitengroep 2: 

- Recepties. 

- Kaartingen. 

- Bijeenkomsten. 

- Maaltijden & eetfestijnen. 

- Film-, theater- en toneelvoorstellingen. 

- Podiumactiviteiten (einde activiteiten cfr. politiereglement). 

 

Activiteitengroep 3: Fuiven (niet van toepassing in de sportaccommodaties).  

 

Activiteitengroep 4: Commerciële activiteiten (niet van toepassing in de 

sportaccommodaties). 

 

In geval van gecombineerd gebruik geldt het hoogste tarief. 

 

2.3. Volgende tarieven worden gehanteerd voor de verhuur infrastructuur: 

 

Activiteitengroep 1: 

 

 

Sporthal De Vlasschaard CT1 CT2 tot CT2.5 

Sporthal De Vlasschaard 1/3  0 euro 25 euro 

Sporthal De Vlasschaard 2/3 0 euro 50 euro 

Sporthal De Vlasschaard 3/3 0 euro 75 euro 

Turnzaal Arendswijk 0 euro 25 euro 

Klaslokaal Fabriekje 0 euro 10 euro 

 

Activiteitengroep 2: 

 

Sporthal De Vlasschaard CT1 CT2 tot CT2.5 

Sporthal De Vlasschaard 1/3  0 euro 75 euro 

Sporthal De Vlasschaard 2/3 0 euro 100 euro 

Sporthal De Vlasschaard 3/3 0 euro 225 euro 

Turnzaal Arendswijk 0 euro 75 euro 

Klaslokaal Fabriekje 0 euro 30 euro 

 

2.4. Afwijkingen op dit artikel kunnen mits advies van de Raad van Bestuur van de 

stedelijke sportraad worden verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

  



Artikel 3. Aanvraag en reservatie 

3.1. De gebruikersaanvragen dienen – schriftelijk gesteld - minstens 6 maanden voor 

de gewenste gebruiksdatum toe te komen bij de sportdienst, t.a.v. de verantwoordelijke 

voor de reservaties of sportfunctionaris, Stasegemsesteenweg 21, 8530 Harelbeke of via 

mail sport@harelbeke.be. De aanvraag moet datum, uur, aard van activiteit, inrichter en 

adres en alle mogelijke nuttige inlichtingen i.v.m. de activiteit vermelden. Er zijn geen 

privéfeesten en niet-Harelbeekse organisaties toegelaten (ook al is de aanvrager van 

Harelbeke). 

3.2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag ontvangt de organisator een 

reservatiebevestiging. 

3.3. Organisatoren kunnen voor een periode van twee weken een optie nemen op een 

bepaalde datum. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanvraag gebeurt, vervalt 

die optie definitief. 

3.4. Alle te betalen gebruiksvergoedingen moeten na de ingebruikname gestort worden 

binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur op rekening van het stadsbestuur 

Harelbeke. Bij niet betaling kan het College van Burgemeester en Schepenen, na advies 

van de Raad van Bestuur van de stedelijke sportraad, het verdere gebruik van de 

sportaccommodaties ontzeggen aan een organisator/organisatie. De financieel beheerder 

kan overgaan tot inning via de procedure voor de inning van niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 4. Annulatie 

4.1. Alle reservaties kunnen door de zaalgebruiker opgezegd worden tot 14 dagen voor 

de dag van de geplande activiteit(en). Reservaties welke verbroken worden na deze 

gestelde tijdslimiet zullen toch verrekend worden aan de gangbare tarieven. 

 

Artikel 5. Veiligheidsvoorschriften 

5.1. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, is alle verantwoordelijkheid 

en aansprakelijkheid ten laste van de inrichter. 

5.2. Bezettingsgraad (maximaal aantal personen): 

De berekening gebeurt afhankelijk van de soort activiteit en plaatsing van materialen 

door de sportdienst in overleg met de veiligheidsdienst van de stad Harelbeke. De 

maximale bezettingscijfers mogen niet overschreden worden. 

5.3. Evacuatie. 

Alle (nood)uitgangen, evacuatiewegen en veiligheidsinrichtingen dienen te allen tijde vrij 

gehouden te worden en vlot toegankelijk te zijn. Breedte van de gangen minstens 

1,20m. 

5.4. Brandveiligheid. 

De blustoestellen dienen te allen tijde vlot bereikbaar te zijn, gebruik brandveilige 

materialen (ook bij versieringen), open vuur en vuurwerk zijn strikt verboden binnen de 

sportaccommodaties. Het opslaan en gebruik van brandbare vloeistoffen, vloeibaar 

gemaakte gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden binnen de 

sportaccommodaties. Enkel toegelaten is veilige apparatuur, producten en activiteiten 

(eventueel noodzakelijk attesten) CE gekeurd. 

5.5. Technische installaties. 

De elektrische installaties, verwarming, enz. zijn enkel toegankelijk voor bevoegden en 

zijn tijdens de activiteit afgesloten voor bezoekers of deelnemers. De 

bedieningselementen van de technische installaties dienen te allen tijde vlot bereikbaar 

te zijn en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de sportdienst worden 

bediend.  

5.6. Algemeen rookverbod. 

5.7. Sabam en billijke vergoeding zijn ten laste van de huurder. 

 

Artikel 6. Drankverbruik en -verkoop 

Er is geen mogelijkheid tot drankafname.  De gebruiker moet zelf voor drank zorgen, 

rekening houdend met de lopende concessie. 

 

  



Artikel 7. Concrete afspraken i.v.m. de voorbereiding en het verloop van de activiteit. 

7.1. Minimum één week vóór de activiteit neemt de organisator contact op met de 

sportdienst om verdere afspraken te maken omtrent de te gebruiken materialen, openen 

en sluiten van de accommodatie, e.d.  

7.2. De gebruiker moet zich als een goede huisvader gedragen. Het spreekt vanzelf 

dat hij alle nodige voorzorgen treft ter voorkoming van brand of andere schade. Hij blijft 

zelf verantwoordelijk tegenover derden voor alle ongevallen, ook in niet gehuurde maar 

wel gebruikte ruimten. Desgevallend dient hij voor dit risico een verzekering af te sluiten. 

7.3. Publiciteit mag slechts na goedkeuring door de Raad van Bestuur worden 

opgehangen op de aangeduide plaatsen. Let wel: aangebrachte recupereerbare 

versieringen dienen zo vlug mogelijk door de inrichter terug weggehaald te worden. 

7.4. Opkuis. 

De gebruikers zullen de grootst mogelijke netheid nastreven en de volledige opkuis doen. 

Zo niet wordt het aantal kuisuren van het stadspersoneel doorgerekend aan de 

gebruiker. Alle vuilnis moet meegenomen worden door de organisatie. Er worden geen 

huisvuilzakken voorzien door de sportdienst. 

 

Artikel 8. Schade 

Door het gebruik van de sportaccommodaties engageert de organisator zich tot het 

vergoeden van alle schade die voortvloeit uit de activiteit. Ook indien de schade 

toegebracht werd door een derde zal de organisator hiervoor aangesproken worden. 

De herstelling kan zowel door een externe firma verricht worden als door de stad 

Harelbeke. De stad Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen 

personeelskosten in rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel 

van een factuur. 

 

Artikel 9. Sancties 

Indien de bepalingen van onderhavig reglement niet nageleefd worden, kan het College 

van Burgemeester en Schepenen, na advies van de sportraad het verder gebruik van de 

sportaccommodaties ontzeggen aan een organisator/organisatie. 

 

Artikel 10. Naleving regelgeving 

De organisatie is ertoe gehouden alle toepasselijke wet- en regelgeving, ook i.v.m. 

veiligheid na te leven. 

 

Artikel 11. Toepasselijkheid 

- Voor de organisatoren 

Door indienen van een gebruikersaanvraag voor sportaccommodaties en de organisatie 

van een activiteit, aanvaarden de organisatoren alle bepalingen van het huishoudelijk 

reglement en de politieverordening van de stad Harelbeke en engageren zij zich om deze 

na te leven. 

 

- Voor de bezoekers 

Door het betreden van het terrein of de gebouwen van de Sportdienst wordt 

verondersteld dat akkoord gegaan wordt met de bepalingen van het 

gebruikersreglement, dat geconsulteerd kan worden aan de ingang van de 

sportaccommodaties. Alle toepasselijke reglementering kan geconsulteerd worden op de 

sportdienst. 

 

 

 

39. Gebruiks- en retributiereglement sportmaterialen en volksspelen. 

 

Artikel 1 

Het stadsbestuur stelt diverse sportmaterialen en volksspelen ter beschikking als 

ondersteuning van socio-culturele activiteiten en het Harelbeekse verenigingsleven. 

 



Artikel 2 - Gebruikerscategorieën 

Voor de toepassing van dit reglement worden volgende gebruikerscategorieën 

onderscheiden : 

1. Gratis gebruikers 

- stadsbestuur & OCMW Harelbeke 

- personeelskring stadsbestuur, verzelfstandigde agentschappen en gemeentelijke 

vzw’s van de stad, politiezone Gavers 

- erkende adviesraden 

- feestcomités Harelbeke, Bavikhove, Hulste, Stasegem, Eiland, Zandberg, Oostwijk 

en Holvoet’s kapel. 

- Harelbeekse scholen (voor max. 3 pedagogische/schoolse activiteiten per 

kalenderjaar en op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt door de directie, vanaf de 4e 

activiteit/aanvraag vallen ze onder cat. 2) 

- andere gemeentebesturen in het kader van de wederzijdse uitwisseling van 

materialen. 

2. Feitelijke en erkende Harelbeekse verenigingen 

3. Niet-Harelbeekse verenigingen en scholen  

4. Harelbeekse privé-gebruikers 

5. Niet-Harelbeekse privé-gebruikers 

 

Artikel 3 – Huurtarieven 

De tarieven van huur voor de respectievelijke materialen en gebruikerscategorieën 

worden vastgelegd als volgt en gelden telkens per stuk : 

 

SPORTMATERIAAL: 

 

omschrijving Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

schaak- of damspel 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

dik trektouw 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

stokken 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

petanque 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

kriketspel 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

korfbalmand (set) 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

kogels (kogelstoten) 0 euro 1 euro 1,50 euro 1,25 euro 2 euro 

minidoelen 0 euro 10 euro 15 euro 12,50 euro 20 euro 

hartslagmeter 0 euro 0 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

grote digitale 

chronometer 
0 euro 40 euro 50 euro   

megafoon 0 euro 2,50 euro    

 

VOLKSSPELEN: 
 

omschrijving Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

volksspel per stuk 0 euro 3 euro 4,50 euro 3,75 euro 6 euro 

 

Bij laattijdige of dringende aanvragen dient de huur onmiddellijk na de aanvraag betaald 

te worden via bancontact op de sportdienst.   

 

Artikel 4 - Huur- en gebruikstermijn 

Alle bovenstaande tarieven gelden per begonnen termijn van 3 volle gebruiksdagen. 

 

Artikel 5 - Afhalen en terugbrengen van het materiaal 

Het materiaal moet door de gebruiker zelf afgehaald en teruggebracht worden. Vanuit 

het stadsbestuur wordt geen vervoer van het materiaal voorzien.  



De ondergetekende aanvrager of zijn afgevaardigde voert bij de afhaling een 

tegensprekelijke controle van de materialen uit en tekent een ontvangstbewijs waarin hij 

verklaart de materialen in goede staat ontvangen te hebben. 

Bij het terugbrengen zorgt de aanvrager ervoor dat alle materialen in onberispelijke staat 

verkeren.  

 

Artikel 6 - Vaststelling schade 

In geval van schade, wordt de gebruiker ofwel de herstellingskost aangerekend 

ofwel de waarde van het te vervangen voorwerp verminderd met de afschrijvingen 

(conform de waarderingsregels van de stad Harelbeke). De herstelling kan zowel 

door een externe firma verricht worden als door de stad Harelbeke. De stad 

Harelbeke kan hiervoor, naast materiaalkosten, ook de eigen personeelskosten in 

rekening brengen. De schade wordt teruggevorderd door middel van een factuur. 

 

Artikel 7 – Aanvraag en bevestiging 

De aanvraag tot het gebruik van het sportmateriaal en volksspelen gebeurt bij voorkeur 

via e-mail sportmateriaal@harelbeke.be of volksspelen@harelbeke.be  

of wordt gericht aan  

Stadsbestuur Harelbeke - t.a.v. administratie sportdienst 

Marktstraat 29 

8530 Harelbeke 

De mogelijkheid wordt geboden om een optie van 1 week te nemen. Zonder definitieve 

aanvraag vervalt de optie automatisch na 7 dagen.  

Alle materialen kunnen maximum 12 maanden voor een activiteit aangevraagd en 

vastgelegd worden.  

De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen een reactie en de 

bevestiging of het gevraagde materiaal al dan niet ter beschikking is.  

 

Artikel 8 - Annuleringskost  

Bij annulering van de reservatie wordt er 2 euro administratieve kost aangerekend. 

 

Artikel 9 – Overmacht 

Indien een activiteit omwille van overmacht niet kan plaatsvinden, kan het College van 

Burgemeester en Schepenen beslissen om de huurprijs geheel of gedeeltelijk te laten 

vallen. 

 

Artikel 10 - Verzekering, verantwoordelijkheid en veiligheid 

De ondergetekende aanvrager of verantwoordelijke dient volgende verplichtingen na te 

leven bij het gebruik van het materiaal : 

- gebruik en in bewaring houden van het materiaal volgens het principe van de 

goede huisvader; 

- alle verantwoordelijkheid opnemen bij eventuele ongevallen die hierdoor zowel 

stoffelijke als lichamelijke schade aan derden kunnen veroorzaken; 

- een verzekering afsluiten inzake burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover 

derden voor de voorbereidingen, de activiteit zelf en alle nawerken, dit ook ter ontlasting 

van de verantwoordelijkheid van de stad Harelbeke. 

 

 

 

40. Tarieven door de sportdienst georganiseerde activiteiten. 

 

De tarieven worden vastgesteld en bepaald per eenheidstarief. 

 

Er is geen terugbetaling mogelijk uitgezonderd : 

- Een teruggave van het deelnamegeld zal gegeven worden a rato van het aantal 

afwezige dagen, gewettigd door een doktersgetuigschrift, dat binnen de 5 werkdagen na 

het einde van de sportactiviteit afgeleverd wordt op de sportdienst (tijdens de 

mailto:sportmateriaal@harelbeke.be
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kantooruren). De sportdienst zal op basis van dit attest het bedrag terugstorten 

behoudens geschillen, die beslist worden door het Schepencollege, na advies van de 

sportraad. Doktersattesten die de sportdienst niet bereiken tijdens de voorziene periode 

(5 dagen) worden onontvankelijk verklaard. Bij de terugbetaling wordt er een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

- Attesten die een verklaring van afwezigheid omvatten – inzonderheid het 

bijwonen van de begrafenis van een familielid tot de 3de graad - worden ook aanvaard. 

Bij de terugbetaling wordt er een administratieve kost van 2 euro aangerekend. 

- Bij wijzigingen van inschrijvingen (naar een andere activiteit) wordt er tevens een 

administratieve kost van 2 euro aangerekend.  

- Als er door de sportdienst beslist wordt dat de les niet kan doorgaan (wegens 

afzeggen door lesgever, weersomstandigheden, overmacht…..) zal het bedrag van deze 

les aan alle deelnemers teruggestort worden. Hier wordt er geen administratieve kost 

van 2 euro aangerekend. 

 

Elke inschrijving voor een activiteit (een lessenreeks, sportacademie, sportkampen) geldt 

voor de volledige periode. 

Men kan halfweg een lessenreeks beginnen en een halvering van de prijs krijgen indien 

er nog plaats is en het ook technisch haalbaar is om nog in te pikken.  

Voor de seniorenreeksen (sportelen) kan men ook inschrijven voor de eerste helft van de 

reeks. 

 

Voor een activiteit van de sportdienst moet vooraf ingeschreven worden.  Alle 

inschrijvingen sluiten af één week vóór de aanvangsdatum.  De betalingen (bancontact, 

cash, bankinstelling) dienen ook binnen te zijn één week voor aanvang. 

Wie nog inschrijft binnen de week vóór de startdatum kan dit enkel nog op het bureel.  

Er wordt meteen contant betaald.   

Wie minstens één week op voorhand inschrijft zal het voorkeurtarief betalen.  Wie later 

inschrijft zal 5 euro meer betalen. 

Wanneer een activiteit volgeboekt is, worden de personen die nog tijdig inschreven (dus 

één week vóór de startdatum), op de wachtlijst geplaatst.  Indien er een plaats vrijkomt 

(bv door ziekte, annulatie...) kan die persoon die op de wachtlijst stond, inschrijven aan 

het voorkeurtarief. 

 

Het schepencollege is bevoegd na advies van de sportraad om bij speciale gelegenheden 

sportkampen gratis aan te bieden, of tegen gereduceerde prijzen (i.f.v. bepaalde 

wedstrijden, prijzen, ....). 

 

1. LESSENREEKSEN (eenheidstarief).  

 

Kinderen of kleinkinderen van lesgevers die op dat ogenblik een sportactiviteit begeleiden 

van de stad Harelbeke, betalen 75 % van de prijs van de activiteit.  

 

Basis lessen senioren (turnen, netbal…)      2,50 euro 

Specifieke lessen senioren (yoga,… )      5,00 euro 

Basis lessenreeksen voor volwassenen (turnen dames,..)   3,00 euro 

Actieve lessenreeksen voor volwassenen (aërobic, step, BBB, outdoor fit... 4,00 euro 

Specifieke lessenreeksen voor volwassenen (yoga, tai chi,...)   5,50 euro  

Aquagym        7,00 euro  

 

2. SPORTACADEMIE (eenheidstarief). 

 

kleuters:  1,60 euro 

lager:   2,40 euro 

 

  



3. SPORTSNACKS (eenheidstarief) 

 

Sportsnacks (= sportopvang nà school)      1,60 euro 

 

4. SPORTKAMPEN (eenheidstarief). 

 

Kleuterkampen per halve dag  8,00 euro 

Omnisportkampen per dag  15,00 euro  

Specifieke kampen per dag (tennis, …) 17,00 euro 

 

5. ACTIVITEITEN. 

 

seniorendag:           18 euro 

seniorenmoment per les:         2,50 euro 

leren fietsen halve dag:         9 euro 

seniorensportdag Burensportdienst halve dag:     7 euro 

seniorensportdag Burensportdienst per dag:     10 euro 

kleuterevenementen en instuif  - ter plaatse     8,00 euro  

  - op verplaatsing    11,00 euro 

Kids evenementen en instuif  – ter plaatse     15,00 euro 

     - op verplaatsing     18,00 euro 

 

 

 

41. De UiTPAS. 

 

1. HET CONCEPT UiTPAS 

 

- Vanuit de achterliggende doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot 

vrijetijdsparticipatie, is de UiTPAS een spaar- en voordeelkaart waarmee mensen die 

deelnemen aan diverse vrijetijdsactiviteiten punten kunnen sparen. Deze punten  

kunnen ze inruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel. 

- Daarnaast kunnen via de UiTPAS ook op een niet-stigmatiserende manier speciale en 

extra kortingen toegekend worden aan mensen in armoede (afgekort MIA). 

- Het sparen van punten gebeurt door de kaarten (of alternatieve systemen) aan te 

bieden aan speciale digitale systemen (zuilen, badgelezers, gsm’s…) die aanwezig zijn 

op de diverse locaties waar het vrijetijdsaanbod georganiseerd wordt en op het 

moment waarop de activiteit georganiseerd wordt (niet bij inschrijving of aankoop 

ticket vooraf). 

- Per activiteit of per dag kan telkens 1 punt gespaard worden.  

- De UiTPAS is een concept dat op initiatief van de Vlaamse overheid uitgerold wordt 

door Cultuurnet. Harelbeke sluit zich m.b.t. de uitrol en het gebruik van de UiTPAS 

aan bij het regionaal initiatief vanuit de projectvereniging Zuidwest. De UiTPAS wordt 

volgens gelijkaardige uitgangspunten ook gebruikt in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, 

Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. 

 

2 ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

- Het aankopen van een UiTPAS kan vanaf de leeftijd van 3 jaar en gebeurt op naam.  

- De kostprijs van de UiTPAS bedraagt éénmalig 3 euro. Als het om een vervanging 

gaat (bijvoorbeeld na verlies of diefstal) wordt er 1 euro aangerekend voor een 

nieuwe UiTPAS.  

- De UiTPAS kan verkregen worden aan de diverse onthaalbalies van vrijetijdsdiensten 

(CC het SPOOR, bibliotheek Harelbeke en Hulste, sportdienst, jeugddienst, 

vrijetijdsloket…) of de dienstencentra van het OCWM. Er kunnen ook tijdelijke 

verkooppunten ingesteld worden bijvoorbeeld naar aanleiding van evenementen.  

 



3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE DOELGROEP ‘MENSEN IN ARMOEDE’. 

 

De doelgroep ’mensen in armoede’ wordt in Harelbeke afgebakend tot OCMW-cliënten die 

minstens 3 maand in begeleiding zijn van de sociale dienst en mensen in collectieve 

schuldenregeling die in begeleiding zijn van een hiertoe erkende instantie (advocaat, 

CAW…) nadat hiervan het bewijs voorgelegd wordt.  

 

- De kostprijs van de UiTPAS voor mensen in armoede bedraagt éénmalig 1 euro voor 

zolang dit statuut kan toegepast worden.  

- De toekenning van het bijzonder statuut en de bijhorende korting geldt telkens voor 

één jaar waarna een nieuwe controle en toekenning gebeurt. De sociale dienst van 

het OCMW wordt gemachtigd om deze controle en toekenning uit te voeren.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om een andere 

afbakening van deze doelgroep vast te leggen.  

- Bij deelname aan het vrijetijdsaanbod van de stad en het OCMW krijgen mensen in 

armoede een directe korting van 80 % op het standaardtarief.  

Ook ‘mensen in armoede’ uit andere gemeenten die deel uitmaken van UiTPAS 

Zuidwest hebben recht op diezelfde korting bij deelname aan het vrijetijdsaanbod in 

Harelbeke. 

- De korting geldt voor het vrijetijdsaanbod ingericht door de sportdienst, jeugddienst, 

CC het SPOOR, dienst erfgoed en toerisme, bibliotheek en dienstencentra van het 

OCMW en slaat op deelnameprijzen of inschrijvingsgelden voor activiteiten, lidgelden, 

enz.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om dit toepassingsgebied 

uit te breiden met extra activiteiten en organisatoren. 

 

4. WELKOMST- EN OMRUILVOORDELEN. 

 

- Welkomstvoordelen zijn éénmalige voordelen die van bij de aankoop van de UiTPAS 

toegekend worden aan de pashouders. Bij omruilvoordelen worden gespaarde punten 

ingeruild voor een korting, cadeau of ander voordeel. 

- Binnen de schoot van projectvereniging Zuidwest werd zowel inzake welkomst- als 

omruilvoordelen een puntenkader uitgewerkt waar Harelbeke zich bij aansluit na 

goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen. In het kader van 

promotie-acties (bijv. activiteit niet uitverkocht) kunnen hier tijdelijke en lokale 

voordelen aan toegevoegd worden.  

 

 

 

42. Gebruik van het gemeentelijk terrein voor kampeerwagens. 

 

Benevens de voorwaarden gesteld in de algemene politieverordening van de stad of in 

enig andere wet, decreet of reglement, is het gebruik van het gemeentelijk terrein voor 

kampeerwagens aan volgende voorwaarden onderworpen. 

 

De retributie voor het gebruik van het gemeentelijk terrein voor kampeerwagens 

bedraagt: 

- 5 euro per dag of deel van een dag mits men op het ogenblik van de inname van 

de standplaats in het bezit is van een ticket (tarief A).  De retributie dient in dat geval te 

worden voldaan door de aanschaf van een ticket aan de verdeelautomaat. 

- 50 euro indien men op het ogenblik van de inname van de standplaats niet in het 

bezit is van een ticket hiervoor genoemd (tarief B). De inname van de standplaats zonder 

het nemen van een ticket staat gelijk met de keuze voor het tarief B. 

 

Het ticket dient zichtbaar aan de voorruit van de kampeerwagen te worden gelegd. 

 



Water en/of elektriciteit mag enkel worden afgenomen door de houders van een geldig 

ticket. 

 

Defecten aan de infrastructuur dienen aan de sportdienst of aan de toeristische dienst 

gemeld op het ter plaatse aangebrachte telefoonnummer. 

 

Ingeval van niet naleving van voormelde regels kan de betrokkene met zijn materiaal 

van het terrein worden verwijderd en kan hij de toegang tot het terrein voor een alsdan 

te bepalen termijn worden ontzegd. 

 

De stad, haar organen of haar aangestelden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 

voor schade of diefstal aan de goederen van de gebruiker en alle personen die zich op 

het gemeentelijk terrein voor kampeerwagens bevinden of er verblijven. 

 

Door de aankoop van een toegangsticket en/of door zijn aanwezigheid op het terrein 

aanvaardt men de gebruiksvoorwaarden van het gemeentelijk terrein voor 

kampeerwagens in gelijk welk gemeentelijk reglement gesteld. 

 

 

 

43. Retributie voor het gebruik van de parking Forestierstadion. 

 

De retributie voor het verbruik van energie op de parking van het Forestierstadion 

bedraagt 50 euro per dag en dient voorafgaandelijk - ofwel contant ofwel per 

overschrijving - te worden betaald. 

 

 

 

44. Stedelijk onderwijs.  Tarieven georganiseerde schoolmaaltijden. 

 

De tarieven voor de door de stad georganiseerde schoolmaaltijden in het stedelijke 

onderwijs worden als volgt vastgesteld: 

 

2,25 euro voor een halalmaaltijd (zowel voor kleuter als voor lager onderwijs) 

2 euro voor een kleutermaaltijd 

2,25 euro voor een maaltijd lager onderwijs 

Voor zij die enkel een soepmaaltijd nemen, wordt er geen tarief aangerekend. 

 

Per schooljaar worden er vijf tweemaandelijkse afrekeningen (sept/okt - nov/dec – 

jan/feb – mrt/april – mei/juni) toegestuurd naar de titularissen van het ouderlijk gezag.  

Deze afrekeningen dienen betaald te worden via overschrijving ofwel contant. 

 

 

 

45. Stedelijk onderwijs.  Tarieven georganiseerd schooltoezicht. 

 

De tarieven voor het door de stad georganiseerd schooltoezicht in het stedelijke 

onderwijs worden als volgt vastgesteld: 

 

1. Voor het ochtendtoezicht 

Vanaf 07.00 uur: 1,70 euro 

Vanaf 07.30 uur: 1,25 euro 

 

2. Voor het avondtoezicht  

Tot 17.30 uur: 1,25 euro 

Tot 18.00 uur: 1,70 euro 

 



3. Voor het middagtoezicht 

0,50 euro 

 

4. Voor het woensdagnamiddagtoezicht 

Per uur: 1,50 euro 

Tot 17.00 uur: 6,20 euro 

 

5. Bijkomende vergoeding bij laattijdig afhalen: 8 euro 

 

Per schooljaar worden er vijf tweemaandelijkse afrekeningen (sept/okt - nov/dec – 

jan/feb – mrt/april – mei/juni) toegestuurd naar de titularissen van het ouderlijk gezag.  

Deze afrekeningen dienen betaald te worden via overschrijving ofwel contant. 

 

 

 

46. Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming (SABV). Retributie voor 

materiaal. 

 

De Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming stelt voor het volwassenenonderwijs 

materialen ter beschikking waarvoor een tarief wordt aangerekend als volgt. 

 

MATERIAAL KOSTPRIJS 

Klei Colpaert 8,50 euro/pak 

Beeldhouwboetseerklei 6,80 euro/pak 

Boetseerwas zacht 8,70 euro/kg 

Gips 8 cm 2 euro/rol 

Gips molda 14,50 euro/zak 

Schetscalque 32 x 50 cm 0,21 euro/vel 

Pasteldoos 15 kleuren 19 euro/doos 

Pastelkrijtjes wit 1,80 euro/stuk 

Conté krijt 2B – zwart (12 stuks) 15 euro/doos 

Steinbach 55 x 73 cm 0,95 euro/blad 

Steinbach 73 x 110 cm gewone korrel 1,90 euro/blad 

Etspapier 56 x 76 cm 2,30 euro/blad 

Grijs karton 2,4 mm 50 x 70 cm 1,45 euro/blad 

Ingres 78 x 104 cm 1,70 euro/blad 

Zinkplaten 15 x 20 cm 3,25 euro/plaat 

Zinkplaten 20 x 30 cm 4,95 euro/plaat 

Zinkplaten 30 x 40 cm 9,25 euro/plaat 

Etsinkt: Carbon black 150 ml 

Etsinkt: Extender transparant 150 ml 

Etsinkt: Easy Wipe 150 ml 

13,80 euro/150 ml 

Etsinkt: Sepia 150 ml 14,95 euro 

Etsinkt: Yellow ochre 150 ml 17,55 euro 

Etsinkt: Opaque white 150 ml 14,35 euro 

Etsinkt: Prussian blue 150 ml 15,45 euro 

Etsinkt: Process red primair 150 ml 21,25 euro 

Lino per 0,50 m² 8,50 euro 

Ovenpapier 2,80 euro 

Ceraboard per 0,50 m² 21 euro 

Olieverf Winsor & Newton 200 ml 8 euro/tube 



Rode tint: nr 42 vermiljoen hue 

Rode tint: nr 22 permanent geranium lake 

Rode tint: nr 6 cadmium red deep hue 

Rode tint: nr 38 Scarlet Lake 

Rode tint: nr 17 Permanent Crimson Lake 

Rode tint: nr 5 Cadmium Red Hue 

Blauwe tint: nr15 Cobalt Blue Hue 

Blauwe tint: nr33 Prussian Blue 

Blauwe tint: nr 21 French Ultramarine 

Blauwe tint: nr 10 Cerulean Blue Hue 

Wit: nr 40 Titanium White 

Gele tint: nr 44 Yellow Ochre 

Gele tint: nr 7 Cadmium Lemon Hue 

Gele tint: nr 9 Cadmium Yellow Hue 

Gele tint: nr 8 Cadmium Yellow Pale Hue 

Groene tint: nr 48 Permanent Green Light 

Groene tint: nr 43 Viridian Hue 

Bruine tint: nr 2 Burnt Sienna 

Bruine tint: nr 41 Vandyke Brown 

Bruine tint: nr 23 Indian Red 

Schildersdoek 50 x 70 cm 11,35 euro 

Acrylverf Zwart 500 ml  

Acrylverf Wit 500 ml 

15,45 euro/500 ml 

 

TE VERKRIJGEN IN HET ATELIER MONUMENTALE KUNST 

Glas:  lichte kleuren en klaar glas 10 x 20 cm 2 euro/stuk 

Glas: selium kleuren (rood, oranje, geel, zwart, wit) 

10 x 20 cm 

3,50 euro/stuk 

Glas: frit 100 gram 2 euro 

 

De betaling gebeurt bij afgifte van het materiaal. 

 

 

 

47. SABV Schetsboek verplicht te gebruiken door de leerlingen van de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Vorming (SABV).  

 

Het SABV schetsboek is voorzien van nuttige info inzake de Stedelijke Academie voor 

Beeldende Vorming (schoolgegevens/schoolsecretariaat/schoolreglement/schoolvrije 

dagen), en is verplicht te gebruiken als intern communicatiemiddel en als aanvullend 

kunstproject op het aangeboden beeldend kunstonderwijs.  

Het SABV schetsboek wordt aangeboden tegen een prijs van 4 euro te betalen bovenop 

het inschrijvingsgeld (jaarlijks vastgelegd en opgedragen door het ministerie van 

onderwijs). 

 

 

 

48. Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW). Retributie voor het 

ontlenen van muziekinstrumenten  

 

De hiernavolgende muziekinstrumenten, zijnde eigendom van de stad Harelbeke, kunnen 

worden ontleend aan een bedrag van 50 euro per instrument en per schooljaar. 

 

  



Instrument     Aantal 

Accordeons     12 

Althoorn    2 

Blokfluiten     4 (tenor en bas) 

Bugels     2 

Cello ½     4 

Cello ¾     2 

Cello 7/8     2 

Cello 4/4     6 

Contrabas 1/8    1 

Contrabas ¼     5 

Contrabas ½     2 

Contrabas ¾     5 

Contrabas 4/4    4 

Cornet     11 

Dwarsfluiten     16 

Bariton     1 

Bastrombone     1 

Bastuba     1 

Engelse hoorn    2 

Euphonium     1 

Fagot      3 

Hobo      11 

Hoorn      4 

Klarinet     18 

Klarinet Bas     1 

Saxofoon sopraan    1 

Saxofoon alt     32 

Saxofoon tenor    2 

Saxofoon bariton    1 

Trombone     2 

Trompet     7 

Viool      24 

 

Nieuwe leerlingen betalen het huurgeld bij het begin van het schooljaar na ondertekening 

van het ontleningscontract. 

Leerlingen die reeds een instrument in gebruik hebben, krijgen in de loop van de maand 

september een schrijven waarin gevraagd wordt het verschuldigde huurgeld te betalen in 

de loop van de daaropvolgende maand. 

 

 

 

49. Schoolagenda verplicht te gebruiken door de leerlingen van de Stedelijke 

Academie voor Muziek en Woord (SAMW), cursusgeld preklasje notenleer, dans 

en jazzklas, kopiekaarten. 

 

De schoolagenda, ter beschikking gesteld door de academie en verplicht te gebruiken 

door de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) wordt ter 

beschikking gesteld tegen de prijs van 1,25 euro. Dit bedrag dient betaald bij de 

inschrijving. 

 

Het cursusgeld voor het volgen van het preklasje notenleer en dans bedraagt 50 euro per 

jaar. 

Het cursusgeld voor het volgen van de jazzklas bedraagt 50 euro per jaar voor leerlingen 

die reeds aan de academie zijn ingeschreven. Het bedraagt 125 euro voor zij die niet in 

een andere cursus aan de academie zijn ingeschreven. 

Bedoelde sommen dienen betaald bij de inschrijving. 



 

Kopiekaart met 50 eenheden : 3 euro 

Kopiekaart met 100 eenheden : 6 euro 

De som van de kopiekaarten wordt betaald bij de afgifte van de kaarten. 

 

Licentieovereenkomst met beheersvennootschap van muziekuitgevers SEMU: de 

vergoeding te betalen door de Stad (bedrag per leerling) aan de beheersvennootschap 

wordt bij het inschrijvingsgeld, te betalen door de leerling, gevoegd. 

 

 

 

50. Het stedelijk kunstonderwijs (SAMW en SABV). Retributie voor 

inschrijvingen betaald via bancontact of in contanten. 

 

Er wordt een kost in rekening gebracht van de cursisten in het stedelijk kunstonderwijs 

wanneer het inschrijvingsgeld op het secretariaat van zowel het SAMW als het SABV via 

bancontact of in contanten wordt betaald. 

 

De tarieven per persoon zijn de volgende: 

- cursisten jonger dan 18 jaar worden een bedrag van 2,50 euro aangerekend; 

- cursisten vanaf 18 jaar tot en met 24 jaar worden een bedrag van 5 euro 

aangerekend; 

- cursisten vanaf 25 jaar worden een bedrag van 5,50 euro aangerekend. 

 

 

 

51. Harelbeekse kadobonnen. 

 

Het departement  “Werken, ondernemen en leren” (WOL) coördineert.  

De voorraad aan kadobonnen berust bij de dienst WOL.  

Deze voorraad wordt op 3 manieren aangewend. 

1. Voor de particuliere verkoop via het onthaal op het stadhuis; 

2. Voor de verkoop op factuur door het departement WOL 

3. Voor het gebruik door het stadsbestuur zelf door het departement WOL 

 

1. De verkoop aan particulieren  

De Harelbeekse kadobon kan voor particulier gebruik enkel aangekocht worden aan het 

onthaal van het stadhuis. De kadobon wordt verpakt in een speciale omslag met het logo 

van de kadobon en vergezeld van de lijst met deelnemende handelaren. Er wordt 

rechtstreeks afgerekend. De kadobonnen worden door WOL aangebracht bij het onthaal. 

Bij afgifte van de kadobonnen aan het onthaal wordt afgetekend op een attest. Bij 

verkoop wordt de verkochte kadobon vermeld op een lijst met aanduiding van het unieke 

kadobonnummer, de datum van uitgifte en de waarde. Deze lijst wordt doorgestuurd 

naar het departement financiën ter controle. Het geld wordt op de stadsrekening gestort. 

De afscheurstrook dient als controle instrument.  

2. De verkoop op factuur 

Aan ondernemingen en verenigingen zal aangeboden worden om de kadobonnen te 

gebruiken als relatiegeschenk aan klanten of werknemers. De ondernemers kunnen de 

bonnen bestellen via het departement WOL. WOL stuurt de bonnen op en maakt hiertoe 

een factuur op waarvan kopie wordt gestuurd naar het departement financiën. Er wordt 

rechtstreeks betaald op de stadsrekening. Het departement financiën zorgt voor de 

opvolging van de betaling van de bonnen. De afscheurstrook dient als controle 

instrument en wordt aan het departement financiën overgemaakt. 



3. Het gebruik van de Harelbeekse kadobon als stadsgeschenk.  

Het stadsbestuur wil de Harelbeekse kadobon ook zo veel mogelijk gebruiken als 

stadsgeschenk. Wanneer met een stadsdienst een geschenk wordt gegeven (sprekers, 

occasionele medewerkers, vieringen allerhande,…) dan kan men de kadobonnen via het 

departement WOL aanvragen. Mail : martin.vandebuerie@harelbeke.be. Bij de aanvraag 

dient vermeld hoeveel bonnen men nodig heeft, van welke waarde, voor welke prestatie 

en op basis van welke beslissing. De kadobonnen worden dan zo snel mogelijk bezorgd 

aan de aanvrager en het departement financiën wordt verwittigd van de uitgave van 

kadobonnen op naam van het stadsbestuur met vermelding van de schenkende 

stadsdienst. De afscheurstrook dient als controle instrument.  

4. De verwerking door de handelaren  

De handelaren kregen een invullijst toegestuurd waarop ze de kadobonnen noteren die 

verkocht werden en die ze samen met de afscheurstroken insturen naar het departement 

WOL, die hiertoe een betaalstaat per handelaar opmaakt.  WOL stuurt die samen met de 

afscheurstroken ter controle door naar het departement financiën, die zorgt voor de 

uitbetaling aan de handelaar.  

 

 

 

52. Verhaal van kosten lastens de begunstigde of de belanghebbende voor 

bepaalde opdrachten van de brandweerzone. 

 

Alle vergoedingen die de stad Harelbeke eventueel zou moeten betalen aan de 

brandweerzone omwille van eventuele vragen en adviezen gesteld door de stad 

Harelbeke in het kader van de bevoegdheid van een van haar organen worden, voor 

zover de vergoedingen door de hulpverleningszone Fluvia niet worden gerecupereerd ten 

opzichte van de begunstigde of de belanghebbende aan de door Fluvia gehanteerde 

tarieven doorgerekend aan de begunstigde of de belanghebbende. 

 

 

Artikel 2 : 

 

Deze beslissing dient bekend te worden gemaakt overeenkomstig art. 186 GD en heeft 

uitwerking vanaf haar bekendmaking. 

 

Artikel 3 : 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden toegezonden aan de provinciegouverneur. 

 

 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

22. Gemeentelijk reglement klachtenbehandeling. Hervaststelling. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het departement communicatie stelt, samen met de juridische dienst, voor om het oude 

klachtenreglement (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van september 2007) te 

vervangen door een eenvoudiger reglement. 

 

Het geldende reglement is te omslachtig en bevat heel wat onnodige toelichting. In het 

kader van administratieve vereenvoudiging is het aangewezen het reglement te 

vervangen. 

 

mailto:martin.vandebuerie@harelbeke.be


Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken 

art. 198 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- Gemeenteraadsbeslissing van september 2007 houdend 

Klachtenbehandelingsysteem. Goedkeuring.  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt het nieuwe klachtenreglement goed luidend als volgt: 

 

KLACHTENBEHANDELING STAD HARELBEKE 

 

Hoofdstuk 1. Klachtendefinitie 

 

Artikel 1: 

Een klacht is een manifeste uiting van een ontevreden burger (natuurlijke persoon of 

rechtspersoon) over een door een stadsdienst al dan niet verrichte handeling of prestatie. 

 

Artikel 2: 

Klachten verschillen van vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, 

bezwaren, beleidsklachten en klachten over het handelen van de 

gemeentemandatarissen. Deze worden niet afgehandeld overeenkomstig dit reglement 

maar volgens andere bij wet, decreet of reglement vastgestelde procedures. 

 

Artikel 3: 

De hierna beschreven klachtenprocedure is ook niet van toepassing op en wordt niet 

opgestart voor: 

 

- feiten waarbij de stad Harelbeke geen betrokken partij is; 

- feiten die zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben 

voorgedaan, tenzij de gevolgen van deze feiten zich recenter manifesteren; 

- feiten waarover een gerechtelijke procedure, een georganiseerd administratief 

beroep of een beroep bij de toezichthoudende overheid aanhangig is; 

- feiten waaromtrent een georganiseerd administratief beroep open staat; 

- feiten die een schadeverwekkende handeling inhouden waar de burgerlijke 

aansprakelijkheid van de stad in het gedrang komt; 

- feiten waarvoor door dezelfde persoon al eerder een klacht werd ingediend die 

volledig is afgehandeld; 

- anonieme klachten of klachten waarvan de identiteitsgegevens van de indiener 

ontbreken; 

 

  



Hoofdstuk 2. Ontvangst van een klacht. 

 

Artikel 4: 

Een klacht kan via verschillende kanalen, zowel mondeling als schriftelijk (al dan niet 

elektronisch), geuit worden. Een mondelinge klacht wordt door de klachtenontvanger 

neergeschreven. 

 

Artikel 5:  

De klachtenontvanger kan ieder personeelslid zijn. 

 

Artikel 6: 

Elke inkomende klacht wordt, met kennisgeving aan de rechtstreeks leidinggevende van 

de dienst waarop de klacht betrekking heeft, door de ontvanger doorgestuurd naar het 

departement communicatie en wordt na registratie overgemaakt aan de 

klachtencoördinator (het departementshoofd communicatie). 

 

Artikel 7: 

De klachtencoördinator is de hoofdverantwoordelijke van de klachtenprocedure. 

 

Hoofdstuk 3. Registratie in de klachtendatabank. 

 

Artikel 8: 

Bij de registratie van een klacht worden volgende gegevens opgenomen in de 

klachtendatabank: 

 

 - contactgegevens klager(s)  

 - datum van ontvangst 

 - korte omschrijving van de klacht 

 - betrokken dienst 

 - verantwoordelijke klachtenbehandelaar 

 

Hoofdstuk 4. Ontvangstmelding aan de klager. 

 

Artikel 9: 

§ 1.- De klachtencoördinator stuurt, ingeval de klacht onder de klachtenprocedure valt, 

zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 15 werkdagen een ontvangstbericht naar de 

klager met de melding dat de klacht goed ontvangen werd en een klachtendossier werd 

aangemaakt.   

Een werkdag is iedere dag van de week met uitsluiting van de zaterdag, de zondag, 

iedere wettelijke of decretale feestdag en iedere lokale brugdag. 

§ 2.- Ingeval art. 2 en 3 dienen te worden toegepast geeft de klachtencoördinator, met 

opgave van redenen, aan waarom de klachtenprocedure niet kan worden opgestart. Het 

klachtendossier is hiermee afgesloten en de klacht wordt niet opgenomen in de 

klachtendatabank. 

§ 3.- Het bericht verstuurd in toepassing van art. 9 § 1. bevat verder informatie over het 

proces van klachtenbehandeling, de contactpersoon en de uiterste termijn waarop de 

klager een inhoudelijke reactie mag verwachten.   

§ 4- De datum waarop de ontvangstmelding wordt verstuurd, wordt opgenomen in de 

klachtendatabank. 

 

Hoofdstuk 5. Klachtenbehandeling. 

 

Artikel 10: 

De klachtencoördinator kan, afhankelijk van de inhoud van de klacht, een onafhankelijke 

klachtenbehandelaar aanstellen. Wanneer geen klachtenbehandelaar wordt aangesteld, 

neemt de klachtencoördinator deze rol op. 

 



Artikel 11: 

De klachtenbehandelaar beoordeelt, na onderzoek, of de klacht al dan niet gegrond is. Hij 

maakt van dit onderzoek een verslag op dat de feiten en omstandigheden, de door de 

klachtenbehandelaar gestelde handelingen, zijn beoordeling van deze feiten en 

omstandigheden en een uitdrukkelijk gemotiveerde conclusie inhoudt. 

 

Het oordeel van de klachtenbehandelaars geldt in hoofde van de stad Harelbeke onder 

geen enkel beding als een erkenning van aansprakelijkheid en kan ook niet zo worden 

uitgelegd. 

 

De beslissing of een klacht gegrond of ongegrond is, wordt genomen binnen een termijn 

van orde van 45 kalenderdagen na het versturen van de ontvangstbevestiging of, indien 

deze te laat zou worden verstuurd, binnen de 45 kalenderdagen na het doorlopen van de 

termijn voor het versturen van het ontvangstbericht. 

De termijn van 45 kalenderdagen kan worden verlengd als dit redelijkerwijze nodig is 

(bv. door de ingewikkeldheid van de zaak en bij moeilijkheden bij het bekomen van de 

nodige stukken of informatie). 

Indien de termijn van 45 kalenderdagen wordt overschreden, dan wordt de klager 

daarvan verwittigd. In deze verwittiging worden de redenen aangegeven waarom de 

termijn wordt overschreden. 

 

Enkel bij gegronde klachten wordt, met behoud van het voorgaande tweede lid, de 

klachtenbehandeling verder gezet. Dit gebeurt met naleving van de procedure die in het 

volgende artikel wordt beschreven. 

 

Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, wordt de klager via een gemotiveerd 

schrijven op de hoogte gebracht van de ongegrondheid van de klacht. Daarmee is de 

klachtenprocedure beëindigd. De datum van het versturen van deze brief wordt 

opgenomen in de klachtendatabank. 

 

Artikel 12: 

Een gegronde klacht wordt als volgt verder behandeld: 

 

 De klager krijgt het verslag (ondertekend door klachtenbehandelaar en –

coördinator), samen met een begeleidend schrijven (ondertekend door bevoegde 

persoon/personen) toegestuurd.  

 Naast excuses wordt ook aangegeven welke acties ondernomen werden om 

tegemoet te komen aan de klacht of wat ondernomen werd om dergelijke 

klachten te vermijden in de toekomst. Het antwoord aan de klager kan onder 

geen enkel beding worden beschouwd als erkenning van aansprakelijkheid en kan 

niet zo worden uitgelegd. Het verslag en het begeleidend schrijven vermelden dit 

uitdrukkelijk. 

 De datum van het versturen van het verslag en de begeleidende brief, net als de 

documenten zelf, worden opgenomen in de klachtendatabank. 

 

Artikel 13: 

Een als gegrond aanvaarde klacht wordt als afgehandeld beschouwd wanneer het verslag 

van de klachtenbehandelaar/-coördinator, samen met de begeleidende brief, verstuurd 

werd.  

 

Hoofdstuk 6. Correspondentie. 

 

Artikel 14: 

Alle correspondentie in het kader van de klachtenprocedure verloopt via de 

klachtencoördinator en wordt door hem bewaard. 

 

  



Hoofdstuk 7. Klachtenrapportering en kwaliteitsverbeteracties. 

 

Artikel 15: 

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad inzicht verschaft over de klachtenbehandeling en de 

eventuele kwaliteitsverbeteracties die daaruit voortvloeiden.  

 

Hoofdstuk 8. Externe communicatie. 

 

Artikel 16: 

De klachtenprocedure wordt via de website van de stad bekendgemaakt aan de burger. 

 

Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding.  

 

Artikel 17:  

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2017. 

 

 

Artikel 2:  

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

 

23. Goedkeuren ereburgerschap Peter en Dieter Vyncke. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De broers Peter en Dieter Vyncke verwierven als zaakvoerders van de firma Vyncke nv 

grote internationale faam en aanzien én gaven daardoor ook de stad Harelbeke (inter) 

nationale uitstraling.  

 

- Peter is CEO (chief executive officer), Dieter is COO (chief operations officer) van 

familiebedrijf Vyncke nv in de Gentsesteenweg 224 in Harelbeke. Het bedrijf werd 

gesticht in 1912 door grootvader Louis en is gespecialiseerd in ketelbouw 

(industriële energie-installaties voor de omzetting van biomassa-afvalstromen). 

De firma groeide uit tot een wereldwijde internationale speler en is een 

modelvoorbeeld voor duurzaam ondernemen. 335 werknemers. 

- Het bedrijf is een voorloper in het sluiten van buitenlandse joint ventures met 

intussen vestigingen in Brazilië, Duitsland, Tsjechië, India, China, Thailand, 

Maleisië en Singapore.  

- Men zet mee de schouders onder het project van het bedrijvencentrum. 

- Bovendien is er ook een cultureel engagement: erfgoeddag in 2015 vond plaats in 

hun bedrijf.  De oude smidse herbergt de collectie van Michel Geldof. 

- Het bedrijf is ook milieubewust: er werd een groene gordel aangelegd rond het 

bedrijf bestaande uit: 14 hectare wijngaard, fruitbomen, bossen met wandelpad, 

picknickplek en petanqueterrein. Werknemers kunnen fruit plukken om mee te 

nemen naar huis. 

- Er is een sociaal engagement blijkend uit: een hechte bedrijfscultuur, de 

werknemers zijn 'medewerkers' die zichzelf Vynckeniers noemen.  Het bedrijf 

heeft ook werknemers van een beschutte werkplaats in dienst voor onderhoud 

van hun groene gordel. 

- In 2014 werd het bedrijf benoemd door weekblad Trends tot 'Gazelle van het 

Jaar'. 

- In 2014 werd de firma genomineerd voor 'Onderneming van het Jaar'. 

- In 2015 werd Peter Vyncke genomineerd als 'Manager van het Jaar'. 



- In 2016 werd het bedrijf verkozen tot 'Onderneming van het Jaar'. De steile, 

internationale groei en het maatschappelijk verantwoord kapitalisme vielen bij de 

jury in de smaak. 

 

Om die redenen wenst de gemeenteraad aan Peter en Dieter Vyncke het ereburgerschap 

van de stad Harelbeke toe te kennen. 

 

De heren Peter en Dieter Vyncke aanvaarden het ereburgerschap van de stad. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen beperken, 

art. 43 par. 1 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissing: 

 

- Gemeentelijk reglement toekennen ereburgerschap stad Harelbeke dd. 

21.03.2016. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De raad kent het ereburgerschap van de stad Harelbeke toe aan Peter en Dieter Vyncke. 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

24. Vragenkwartiertje. 

1.Raadslid Marijke Ostyn 

Geachte Burgemeester en Collega's, 

Deze morgen kregen we bij het ontbijt het droevige verhaal over het kerststalletje van 

Holsbeek. De poetsvrouwen, die naar jaarlijkse gewoonte de kerststal onder de 

kerstboom hadden gezet in de inkom van het gemeentehuis, kregen de opdracht om die 

weer weg te nemen. Scheiding tussen Kerk en Staat werd het genoemd. 

Scheiding tussen hart en hoofd van een handjevol extremisten, zo bleek het achteraf. 

Gelukkig is dit op democratische wijze rechtgezet.  Enkele uren geleden vernamen we 

dat de Burgemeester het stalletje heeft teruggeplaatst. 

Na eerst de commotie rond Zwartepiet, en dan nu rond het Kerstekindje, zie ik de 

onbevangenheid en de onschuld van het kind in onze wereld in het gedrang komen. 

Verhalen, tradities, overleveringen zijn zo belangrijk voor de opvoeding en de identiteit 

van het kind. Het verhaal van de geboorte van Jezus is niet alleen bijbels, het staat ook 

uitgebreid beschreven in de Koran. Het is nu dé tijd van het jaar waarop mensen een 

beetje warmte zoeken bij elkaar. 

De direkteur van het VVSG (Vereniging voor Steden en Gemeenten) zegt hierover dat er 

geen richtlijnen zijn voor kerststallen, met andere woorden, dat elke gemeente daar vrij 

over mag beslissen. De vraag wordt wel gesteld hoe ver je dan kan gaan met die 

scheiding tussen Kerk en Staat? Hoe zit het met gemeenten die jaarlijks een kerststal 



zetten op hun marktplein? En mogen gemeenten nog een kerstmarkt organiseren in de 

toekomst? En mogen politiekers nog als kerstman verkleed de ouderen bezoeken in onze 

rusthuizen? 

Je voelt dat Kerstmis méér is dan een religieus symbool. 

Bij deze overwegingen, wil ik, met het vooruitzicht op onze Nationale Feestdag,  jullie 

een warme en vredevolle Kerst wensen. 

Bedankt Voorzitter. 

 

2.Raadslid Rosanne Mestdagh 

Ik ontving een schrijven vanuit de parochie Sint-Jozef.  

Op 04.12.16 sneuvelden 5 ruitjes in de kerk. Dit is al het 9de schadegeval van dit jaar 

waarbij telkens 2 à 3 ruitjes ingeschopt zijn. Per ruitje betaalt men 250 euro, dus op 

04.12.2016 moest de parochie 1250 euro ophoesten, en deze kost dient ingebracht in 

het budget onder onderhoud van de kerk. Ze krijgen een gedeelte terug via de 

verzekering maar kunnen dit dan niet meer aanwenden via de Kerkfabriek, waardoor ze 

voor het onderhoud van de kerk in het rood geraken.  

Ik vraag om hier dringend maatregelen te nemen en na te zien om deze kost via een 

ander kanaal te regelen, zodat het budget van de Kerkfabriek gelijk blijft. Als men de 

baldadigheden aankaart, wordt erop gewezen dat het de verantwoordelijkheid is van de 

kerkfabriek om toezicht te houden ! Dat kan toch niet op de schouders van de 

verantwoordelijken van de kerk komen, immers het plein is een openbare ruimte, als 

daar vandalisme is, dan is het de taak van de politiediensten en ons bestuur om dat op te 

lossen. En het zijn geen gesneuvelde ruiten van spelende kinderen, want het is gebeurd 

op een zaterdagavond laat, als de kinderen al in bed zitten. Daarbij waren er ook op het 

plein andere sporen van vandalisme aangetroffen.  

Kan dit dringend bekeken worden, en kan er een andere regeling getroffen worden voor 

wat betreft het budget? 

 

3.Raadslid Kathleen Duchi 

Ik wens te melden dat de kerstverlichting in Bavikhove niet brandt sinds zondag. 

 

4.Raadslid Rita Beyaert 

 

Ik ben ontgoocheld dat Julien Vermote niet wordt opgenomen als ereburger.  

Nochtans voelde de schepen van Sport zich een beetje op snelheid gepakt antwoordde hij 

“en als wij die als CD&V niet hadden voorgesteld, zou hij dit zelf voorleggen in het 

college”. Nu lezen wij in het verslag van het schepencollege dat de voordracht niet wordt 

gehonoreerd. 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

Inzake de tussenkomst van raadslid Rita Beyaert omtrent Julien Vermote. 

Ik heb inderdaad in de vorige gemeenteraad gezegd dat ik het volledig eens was met uw 

insteek.  Dat ik zelf die suggestie zou doen.  Wel, die suggestie heb ik gedaan op het 

college en het college heeft de pro’s en de contra’s afgewogen en geoordeeld dat de 

erelijst van Julien Vermote nog niet sterk genoeg is om in aanmerking te komen voor de 

titel van ereburger van Harelbeke.  We hebben heel veel respect voor wat hij reeds 

gepresteerd heeft, hebben heel veel respect voor zijn collectieve titel maar we vonden 

dat zijn individuele prestaties in kampioenschappen te beperkt waren.  De behaalde 

overwinningen zijn koersen van een lager sportief niveau. 

 

Schepen Annick Vandebuerie 

De vraag rond kerstverlichting wordt verder opgevolgd. 

 

  



Schepen Inge Bossuyt 

Inzake de tussenkomst van raadslid Rosanne Mestdagh. 

Daar wordt verder aan gewerkt. 

 

Burgemeester Alain Top 

In verband met de kerststal. 

Ik wens hier vandaag geen polemiek organiseren over die kerststal en over de religie, 

maar ik heb wel één bedenking die iedereen zich misschien moet maken nl. waarvoor 

staat het symbool van de kerststal nu en vroeger?  Het symbool van de kerststal staat 

voor een onderkomen voor diegenen die geen onderkomen hebben, voor diegenen die 

geen thuis hebben.  Een kerststal is een plaats waar men kan schuilen als het mis gaat.  

Ik denk dat we daar even moeten bij stilstaan. 

En op het einde van deze gemeenteraad vraag ik graag een minuut stilte uit respect voor 

de slachtoffers bij de aanslag vanavond in Berlijn en in Zurich. 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN 

 

1 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Goedkeuren 

actualisatie strategisch meerjarenplan.  

+ 

2 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budgetwijziging 2016. 

+ 

3 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Kennisname 

budget 2017.  

 

Tussenkomst raadslid Donald Langedock 

Vooreerst onze felicitaties met de realisatie van het nieuwbouwproject “De Vlinder” waar 

het woon- en zorgcentrum, dagverzorgingscentrum en dienstencentrum hun plaats 

krijgen en het initiatief “Hulste(be)zorg(d)t”. 

 

Hierbij toch een aantal aandachtspunten die wij willen benadrukken bij de voorliggende 

beleidsnota 2017: 

- blijvende focus op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening; 

- gekwalificeerd, gemotiveerd en voldoende personeel in de onderscheiden functies; 

- kort verblijf, prioritair voor opnames ter ondersteuning van de thuiszorg; 

- doelgroepenbereik van Dorpshuis “De Rijstpekker”; 

- dorpshuis in Bavikhove: een ontbrekende schakel? 

- zorg voor voldoende professioneel draagvlak in de dienstencentra; 

- bijzondere aandacht voor de alsmaar toenemende vereenzaming van zieken en 

ouderen in de thuissituatie; 

- goede afstemming en complementariteit van het vrije tijdsaanbod tussen DC en de 

socio-culturele organisaties (geen concurrentieel aanbod); 

- aandacht voor prijssetting warme maaltijden aan huis en vervoer naar DC; 

- naast opmaak van een schuldpreventieplan i.s.m. de scholen en het departement 

burger en welzijn, ook hier effectief werk maken van schuldhulpverlening; 

- blijvend investeren in de lokale en bovenlokale samenwerking bij de uitbouw van een 

inloophuis  

 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

Twee korte financiële beschouwingen: 

1) Het OCMW heeft de voorbije jaren een groots project ontwikkeld met de realisatie van 

WZC De Vlinder. Dit project werd bouwkundig en financieel perfect voorbereid. De totale 



kostprijs bedraagt ongeveer 20 mio euro en er is slechts een afwijking van 6 % t.o.v. de 

oorspronkelijke ramingen. Daarbij werd het effect naar de stad toe goed ingeschat: in 

2011 werd dit effect op 600.000 tot 800.000 euro op jaarbasis geschat. Het is tenslotte 

700.000 euro geworden. Dit is een goed voorbeeld van goed voorbereide projecten met 

continuïteit over legislaturen en partijen heen. 

 

2) De stadstoelage kent een zeer beperkte stijging van 420.000 naar428.000 euro. Dit 

resultaat wordt behaald door de helft van de marge in te brengen.  

Ik heb twee jaar geleden gepleit om de marges van verwante besturen zoals OCMW, 

politie en brandweer beperkt te houden zodat het gemeentelijk moederbedrijf niet in 

financiële moeilijkheden kan komen. Deze beperkte stijging is een positief gegeven. 

Antwoord OCMW-voorzitter Dominique Windels 

In het initiële meerjarenplan bedroeg de gemeentelijke bijdrage 4.300.000 euro en door 

de helft van de AFM zijnde 140.000 euro terug te geven werd deze vorig jaar op 

4.160.000 euro gebracht. Doordat we via het OCMW een tewerkstellingsoplossing 

aanboden voor ICT, werd er ten slotte maar 100.000 euro teruggegeven, vandaar dat er 

nu 4.200.000 euro werd voorzien als gemeentelijke bijdrage voor 2016. 

 

Wij hebben in functie van de nabije toekomst en ook de oprichting van rusthuis De 

Vlinder het organogram een stuk vernieuwd, een aantal functies toegevoegd, maar ook 

een aantal personeelsleden bij voorzien, zodanig dat we die extra capaciteit kunnen 

dragen.  Er werd ook voorzien in de oprichting van een dagverzorgingscentrum. En dat is 

een stukje anders dan de weg die u zou bewandelen.   

We zien het dagverzorgingscentrum namelijk als ondersteuning van de mantelzorg.  Dit 

is iets anders dan kortverblijf.  Het kortverblijf wordt eigenlijk bekeken vanuit een 

regionaal verhaal met W13.  De zogenaamde ‘woppers’ proberen wij in een regionaal 

verhaal een plaats te geven.  En proberen bvb. iemand die ontslagen wordt uit de 

geriatrie en niet onmiddellijk een bed kan krijgen in Harelbeke via collega’s van andere 

verzorgingsinstellingen een plaats te geven. En we proberen er ook op te letten dat zij 

niet constant van het ene rusthuis naar het andere moeten verhuizen. 

 

Het verhaal van ‘De Rijstpekker’.   

U heeft het reeds genoemd.  We hebben zopas een slotmoment meegemaakt van 

“Hulste(be)zorg(d)t” waar we toch wel trots en fier op zijn en hebben vastgesteld dat er 

in Bavikhove 160 80-plussers zijn, waarvan we ongeveer een vierde bereikt hebben.  Ik 

hoef u niet te vertellen dat we in ‘De Rijstpekker’ op een toch wel mooie locatie zitten en 

dat we ons ook vanuit ‘De Rijstpekker’ in Hulste proberen te richten op Bavikhove.  We 

proberen de mobiliteit voor de senioren tussen Bavikhove en Hulste zo optimaal mogelijk 

te maken. 

 

Wat het verhaal van de dienstencentra betreft. 

Via sociale maribel hebben we 1,5 VT-personeel bijgekregen die we inzetten om de 

synergie tussen de diverse dienstencentra zo goed mogelijk te maken. 

 

Wat de verdeling van de warme maaltijden betreft. 

We hadden een aantal externe verdelers die tegen een bepaalde prijs de bedeling deden 

in het buitengebied.  Helaas zijn die mensen afgehaakt omdat ze niet de verwachte 

kwaliteit konden leveren tegen de gevraagde prijs.  Deze week op het vast bureau ligt er 

een voorstel klaar om opnieuw die maaltijdenbedeling op te nemen.  Ik wil niet voor mijn 

beurt spreken en ik wacht op een beslissing van de OCMW-raad. 

 

Wat de samenwerking met de scholen betreft. 

Ik hoop op een betere samenwerking in de toekomst. En het inloophuis moet een positief 

verhaal blijven.  Dit is een verhaal van de sociale dienst samen met de 

samenlevingsopbouw en de verantwoordelijke van het Huis van het Kind.  En we fixeren 

ons op kansarme gezinnen. 

 



 

Repliek raadslid Donald Langedock 

Ik ben blij dat we dezelfde zorgen delen.  Ik denk dat ik toch wel meegewerkt heb aan de 

aanwezigheid van de dienst rond het kortverblijf in Harelbeke.  Maar ik zie dit eerder als 

een soort van mantelzorg, om er voor te zorgen dat de mantelzorgers op adem kunnen 

komen.  De bedoeling is eigenlijk om via een dagverzorgingscentrum de druk op de 

mantelzorg te verlagen. 

Voor wat het inloophuis betreft.  Ik heb mee aan de wieg gestaan van dit initiatief in 

Kortrijk.  En ik geloof in een lokale en bovenlokale samenwerking.   

 

 

Antwoord OCMW-voorzitter Dominique Windels 

Als antwoord op de vraag van raadslid Rik Pattyn. 

U heeft mij inderdaad een tweetal jaar geleden gewezen op het gevaar van spaarpotjes 

in ‘satelietorganisaties’.  Wel, ik ben blij dat ik goed naar u geluisterd heb en dat we nu 

een stuk kunnen teruggeven van de OCMW-toelage.  Maar ik wijs erop dat we toch 

moeten opletten met het OCMW zodat de autofinancieringsmarge niet in gevaar komt. 

 

 

4 Audio. Goedkeuren meerjarenplan 2015-2020. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert 

Wat heeft Audio voor het OCMW gepresteerd? 

 

Antwoord OCMW-voorzitter Dominique Windels 

Ze deden in 2016 een doorlichting van de sociale dienst, ze deden tevens een 

doorlichting van de personeelsdienst en daaruit is de HRM-invulling er op de dienst 

gekomen.  En daarnaast is er ook een auditcomité dat opgevolgd wordt door Audio, die 

regelmatig samenkomt aan de vooravond van het vast bureau. 

 

 

7 Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

In verband met de nieuwe belastingen. 

Ik wil traditiegetrouw ingaan op de evolutie van onze belastinginkomsten. 

In 2014 werden onze belastingen herschikt: de onroerende voorheffing van 1550 naar 

1800 opcentiemen, de personenbelasting van 7,7 % naar 7,5 % en de afschaffing van 

belasting op economische entiteiten en de milieubelasting, de invoering van de  

leegstandbelasting. 

Dit was volgens de meerderheid geen belastingverhoging, volgens ons wel. 

Dat wij vandaag opnieuw voor 500.000 belastingen voorgelegd krijgen, betekent dat de 

financiële meerjarenplanning niet voldoende accuraat werd opgesteld. 

 

1) Wat is de evolutie van de belastinginkomsten geweest tussen 2010 en 2016?  

Ik baseer mij op uw cijfers, nl. de rekeningcijfers van 2010 tot 2015 en de cijfers uit BW2 

van 2016. Ik neem twee periodes van drie jaar om éénmalige schommelingen zoals bij 

de personenbelasting op te vangen. Van 2010 tot 2013 stegen de belastingen van 

15.733.000 euro naar 15.894.000 euro of een stijging van 160.000 euro in drie jaar tijd. 

Een stijging van 1 % of een jaarlijkse stijging van 0,33 %. 

Van 2013 tot 2016 stijgen de belastingen van 15.894.000 euro naar 17.532.000 euro of 

een stijging met 1.638.000 euro. Dit betekent een stijging van 10,3 % over de drie jaar 

of een gemiddelde stijging van 3,4 % per jaar (effect taxshift en daling OV inbegrepen), 

anders lag het gemiddelde nog hoger. 

Verschil in groeipercentage: 0,33 % in de eerste drie jaar naar 3,4 % in de laatste drie 

jaar of een groeiritme dat 10 maal hoger ligt. 



Over de zes jaar is er in absolute cijfers een stijging van 1.800.000 euro tussen 2010 en 

2016 en de beperkte toename van gebouwen (+1,36 % in periode van zes jaar ) en de 

lage inflatiecijfers zijn hier zeker niet de oorzaak van de stijging. 

En nu opnieuw een stijging van de belastingen van 2016 naar 2017 van + 932.000 euro 

of een stijging met 5,8%. Als belastingverhoging kan dit tellen. 

2) Laat ons even de oorzaken van deze belastingverhoging onder de loep nemen: 

- De vermindering van de inkomsten uit de personenbelasting door de taxshift, 

goedgekeurd door de federale regering met als Vlaamse partijen NVA, CD&V en VLD. 

Ook deze meerderheid pleitte voor een kleine vermindering van de personenbelasting, 

alleen remt het effect van beide hervormingen de aangroei van onze personenbelasting. 

- De vermindering van de onroerende voorheffing door het onvoldoende compenseren  

van de vrijstellingen en een daling van de belastbare materie. Dit laatste is een 

marktgebeuren dat inherent is aan een meerjarenplanning. Deze maatregel werd door 

de Vlaamse Regering goedgekeurd, bestaande uit de Vlaamse partijen NVA, CD&V en 

VLD. 

- En in deze gemeenteraad bestaat er ook een feitelijke meerderheid van CD&V, NVA en 

VLD met een meerderheid van 19 zetels op 29. 

Zeer merkwaardig is nu dat wij in andere gemeenten uit onze regio geen 

belastingverhogingen zien onder invloed van deze maatregelen. Ofwel was hun 

meerjarenplanning voorzichtiger, ofwel worden via besparingen een aantal effecten 

opgevangen. 

Maar in Harelbeke wordt voor de tweede maal in deze legislatuur gekozen voor een 

belastingverhoging. 

Ik geef nu graag het woord door aan mijn collega’s die dieper zullen ingaan op de 

voorgestelde belastingmaatregelen. 

 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

Ik heb de ganse toelichting wel 2 keer gelezen en het is mij nog steeds niet 100% 

duidelijk over welke masten en pylonen het hier eigenlijk gaat. 

Zitten GSM masten daar ook bij? Hoogspanningsmasten ook? 

Ze hebben een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van de stad als 

woonomgeving en kunnen voor hinder zorgen bij de plaatselijke bevolking. Als het hier 

vooral gaat om verlichtingspylonen en masten op industrieterreinen, dan zie ik daar 

helemaal geen hinder of een minder aantrekkelijke woonomgeving. 

Ik zou graag weten hoeveel pylonen-masten er privé zijn en hoeveel er zich bevinden op 

industrieterreinen.  Er wordt gerekend op 65.000 euro inkomsten en gezien er 2.500 

euro per mast of pyloon wordt gevraagd, zijn er dat een 26-tal. 

Ze moeten ook zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Ik vraag mij af hoe de diensten dit 

gaan controleren! 

Windmolens en masten/pylonen op sportterreinen worden vrijgesteld. Ik kan daar 

inkomen. Maar als een ondernemer investeert in de veiligheid van zijn personeel door bv 

een verlichtingspyloon te plaatsen en hiervoor 2.500 euro moet betalen dan vind ik dit 

niet kunnen, 

Met andere woorden wij vinden dat het hier gaat om een pestbelasting die 

hoogstwaarschijnlijk weer ten koste zal zijn van de ondernemers. 

 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Beste collega’s raadsleden, 

Spreken we hier over een verhoging van belastingen of over een hervorming van 

belastingen? 

Eerlijk is eerlijk.  We zullen vandaag eerlijk zijn, er moesten voor het budget 2017 

middelen gevonden worden. Om het budget 2017 rond te krijgen, moest er flink wat 

bespaard worden, meer dan 2/3 van de oefening was besparing.  Maar er moest ook heel 

veel geld gezocht worden want meer dan 2/3 van de tekorten waren het gevolg van 

bovenlokale maatregelen waar Harelbeke niets aan kan doen.  Dus moesten we 



nadenken hoe we dit budget rond zouden krijgen.  Het idee om een belasting te leggen 

op hoogspanningsmasten, dus m.a.w. masten van Elia, is een belasting die wij niet 

uitgevonden hebben maar die ook elders opgelegd wordt.  En pas als alle andere 

gemeenten ook zo’n belasting op pylonen leggen, dan is het effect voor de Harelbekenaar 

uitgenivelleerd.  M.a.w. we betalen inderdaad als burger een heel klein deeltje van de 

belasting mee op die pylonen van Elia, maar zolang er minder gemeenten zijn die deze 

belasting heffen dan er effectief gemeenten zijn in Vlaanderen, dan is het effect voor de 

Harelbekenaar positief. 

 

Reactie schepen Inge Bossuyt 

Als antwoord op de tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi. 

Voor alle duidelijkheid: verlichtingsmasten worden niet belast.  GSM-masten of amateur 

zendmasten zouden kunnen belast worden, maar dan moeten deze al vanaf de grond 

vertrekken en 15 meter hoog zijn.   

 

Voor wat betreft de vragen/opmerkingen van raadslid Rik Pattyn 

Het is duidelijk dat we toch wel over verschillende rekeningcijfers beschikken.  Als ik de 

diverse rekeningcijfers optel van de budgetjaren waarover u spreekt, dan kom ik op een 

totaal ander bedrag dan het bedrag dat u noemt. 

Bij de start van een legislatuur beslisten wij om de inkomsten uit gezinsbelastingen en de 

inkomsten uit economische entiteiten te schrappen.  En dat verlies te compenseren door 

een verhoging van de opcentiemen op onroerende voorheffing. En tegelijkertijd hebben 

we ook een kleine verlaging ingevoerd van de personenbelasting. 

Als ik naar het verleden kijk, dan zagen we altijd een historische verhoging van de fiscale 

inkomsten van zeker 3 % per jaar.  Als ik nu naar de meerjarenplanning kijk, dan zitten 

we tussen de 3 en 3,3 % per jaar.  We hebben ons budget op een negatieve wijze 

moeten bijstellen voor wat betreft de belastingen ingevolge maatregelen genomen door 

de hogere overheid.  In totaal konden we 3,6 miljoen euro minder inschrijven in de 

meerjarenplanning.  Dus ofwel moesten we dit compenseren, ofwel moesten we zaken 

uit de meerjarenplanning schrappen. Dit wilden we niet doen, dus hebben we 

gecompenseerd daar waar het voor de Harelbekenaar geen pijn deed. 

 

 

Reactie raadslid Olivier Vanryckeghem 

Als iedereen een belasting op masten heft, dat zal dit door Elia doorgerekend worden.  

Dat beseft u toch? 

 

 

Reactie schepen Inge Bossuyt 

Elia zal dit al lang ingecalculeerd hebben. 

 

 

Reactie raadslid Stijn Derammelaere 

Ik herhaal nog eens mijn stelling.  Bij het begin van de legislatuur hebben we een grote 

belastinghervorming gedaan, een eerlijke hervorming.  M.a.w. zij was budgetneutraal.  

Vandaag kunnen we niet anders dan twee nieuwe belastingen instellen om te 

compenseren wat de hervorming van de hogere overheid ons afgenomen heeft. 

 

 

Reactie raadslid Rik Pattyn 

Ik kwam op de volgende manier tot mijn cijfers. 

Ik heb de onroerende voorheffing, de personenbelastingen, de twee afgeschafte 

belastingen én de leegstandsheffing samengeteld en daar een projectie van gemaakt 

voor de verschillende budgetjaren.  Dit was mijn methodiek. 

 

 



8 Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van 

het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning tot en 

met aanslagjaar 2019. Vaststelling. 

 

Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi 

U spreekt over een wijziging in de regelgeving en de belasting.  Maar wordt die ook 

veranderd? 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

In 2016 werd er 14.000 euro voorzien, in 2017 wordt er 19.000 euro voorzien.  Maar van 

een verhoging kan hier geen sprake zijn.  We gaan ervan uit dat een aantal bedrijven 

sneller een nieuwe aanvraag zullen indienen vanwege de nieuwe regelgeving en de 

nieuwe omgevingsvergunning. 

 

 

Reactie raadslid Francis Pattyn 

Dus we spreken hier over een hervorming om het met de woorden van Stijn 

Derammelaere te zeggen.  En geen verhoging.  Dus keuren wij dit goed. 

 

 

9 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken 

en van gelijkgestelde producten. Aanslagjaar 2017-2019. Vaststelling. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Het negatieve effect op reclamedrukwerk voor het milieu durven wij toch in vraag stellen. 

Het papier voor reclamedrukwerk is op vandaag allemaal gerecycleerd papier en is ook 

100 % recycleerbaar.  Imog komt om de twee weken bij iedere inwoner het oud papier 

ophalen. Of dit nu een klein doosje papier is of een iets grotere doos, dit zal wellicht niet 

het grote verschil uitmaken. Te meer: oud papier brengt opnieuw geld op voor onze 

intercommunale. 

Dit reglement spreekt zich ook op vele vlakken tegen: deze maatregel moet 360.000 

euro opbrengen maar zit vol van vrijstellingen, wat het voor de bevoegde ambtenaar 

zeker niet gemakkelijk zal maken om te controleren.  

Ik geef het u op een blaadje: volgend jaar komen jullie terug op dit reglement met de 

boodschap dat de inkomsten niet het beoogde resultaat opleverden en dat jullie 

genoodzaakt zijn een aantal vrijstellingen te schrappen! 

Wat ons nog het meest stoort inzake dit reglement is opnieuw het gebrek aan overleg. 

Ik heb de eer om in de gemeenteraad te zetelen vanaf 2001. Toen startten we met een 

serieus gat in de begroting. De meerderheid besliste toen dat alle zelfstandigen in 

Harelbeke moesten bijdragen onder de vorm van economische entiteiten.  De schepenen 

en raadsleden gingen in overleg met UNIZO en gingen in de vuurlijn staan om samen een 

reglement te ontwerpen.  

Leuk was anders, maar het reglement werd gedragen door ons open communicatie en 

overleg met de betrokkenen. Wat lezen we in de notulen van deze economisch 

onproductieve ondernemersbelasting :”De stad wenst de aanwezigheid van de lokale 

handel te behouden en verder te stimuleren”.  Holle woorden wat ons betreft. Dat jullie 

UNIZO niet om advies hebben gevraagd, is te betreuren. Maar ook jullie eigen 

handelscomité en de stadsdienst Werken Ondernemen en Leren moesten de invoer van 

die belasting vernemen via de pers.  Naast de twee verordeningen, die van de terrassen 

en die van de reclameborden, is dit opnieuw een slag in hun gezicht.  Is dit een 

voorbeeld van de participatie die jullie zo hoog in het vaandel dragen? 

En nu nog een paar concrete vragen van wat er wel of niet onder die belasting valt: het 

raadslid projecteert foto’s en vraagt aan de schepen of de drukwerken belast zullen 

worden. 

 

 

  



Tussenkomst raadslid Lynn Callewaert 

Francis stelde daarnet al in vraag of deze nieuwe belasting wel het beoogde doel zal 

halen en pleitte voor een bredere vrijstelling voor handelaars. In aanvulling moet ik een 

bredere vrijstelling bepleiten voor sport, jeugd, socio-culturele verenigingen, 

feestcomités, onderwijsinstellingen en politieke partijen.  

In de toelichtingsnota stellen jullie terecht dat het belangrijk is om deelname van 

inwoners aan het gemeenschapsleven te stimuleren en dat het daarbij essentieel is om 

burgers op een degelijke manier te informeren. Dit is echter in tegenspraak met het 

reglement zelf. Verenigingen mogen nog slechts twee keer de medeburgers informeren, 

zonder bijkomend op kosten gejaagd te worden. Dat ze bovendien niet zelf kunnen 

bepalen voor welke drukwerken ze hun recht op vrijstelling willen gebruiken, verplicht 

hen – vaak tegen de jaarkalender-logica in – om vooral in het voorjaar uitgebreid te 

communiceren, aangezien het reglement stelt dat enkel de eerste twee uitgaven worden 

vrijgesteld. Verenigingen die meer dan twee publicaties per jaar uitgeven, worden 

benadeeld en worden verwacht een deel van hun vaak al krappe kas te spenderen aan 

een extra belasting, waarbij zij bovendien niet – zoals bepaalde commerciële actoren – 

aan deze belasting kunnen ontsnappen door stedelijke communicatie op te nemen. In de 

pers werd deze nieuwe belasting omschreven als een belasting die de burgers niet treft, 

maar ik denk dat wij - Francis en mezelf – het tegendeel aangetoond hebben. Zowel de 

Harelbeekse handelaars, als de verenigingen van Harelbekenaren, worden getroffen. En 

dit voor een pestbelasting waarvan de inkomsten nauwelijks gegarandeerd zijn en 

waarschijnlijk niet eens de extra kosten voor de controle zal dekken. 

 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Dit is dus een belasting zoals dat heet om de begroting rond te krijgen.  Eerlijk is eerlijk, 

maar ik stel vast dat de CD&V deze belasting niet zal meestemmen, net zoals de vorige 

belasting.  En dan vraag ik me af waar de CD&V 330.000 euro extra zal besparen.   

Voor de duidelijkheid, u spreekt over recycleerbaar papier, dat klopt uiteraard maar ten 

dele.  Er is steeds verlies van energie en verlies van papier om tot gerecycleerd papier te 

komen.  Want er moeten steeds nieuwe deeltjes bijgevoegd worden.  En ik daag u uit, 

controleer uw brievenbus, voor 90 % zorgen de grote winkelketens voor het belastbaar 

reclamedrukwerk.  Dus de fiscale druk ligt buiten Harelbeke. 

U heeft het ook over de vrijstellingen en de onduidelijkheid die de vrijstellingen scheppen 

in het reglement.  Ik wens dit tegen te spreken.  We willen uitzonderingen maken om de 

Harelbeekse handelaar en verenigingen in deze te ontzien en hen de kans te geven hun 

reclame op een andere manier te voeren. 

 

 

Tussenkomst raadslid Eric Kerckhof 

Hoe controleer je de distributie van reclamedrukwerk? 

Ik kom vandaag in de winkel en werd geconfronteerd met een handelaar die niet eens de 

reductiebon waarmee ik wilde betalen kende. 

 

 

Tussenkomst schepen David Vandekerckhove 

In antwoord op de tussenkomst van raadslid Francis Pattyn. 

U spreekt over een slag in het gezicht van de Harelbeekse ondernemer en noemt, samen 

met de belasting op reclamedrukwerk, ook de terrasverordening.  

Ik moet u erop wijzen dat de CD&V deze mee goedgekeurd heeft in deze gemeenteraad. 

U hebt die zogenaamde slag in het gezicht dus mee helpen uitdelen! 

 

 

Antwoord burgemeester Alain Top 

Beste Francis, 

Ik begrijp eigenlijk hele stukken van uw tussenkomst niet. 



U moet toch opletten met uw tellingen en u moet ook opletten met vergelijkingen met 

andere gemeenten.  Want ze zullen steeds in het voordeel van Harelbeke uitdraaien. 

We ondersteunen de lokale handelaars net door vrijstellingen in te voegen die in andere 

gemeenten niet voorzien worden.  We ondersteunen de lokale handelaars door de 

uitzondering van de 75 % te voorzien.   

En wat uw startjaar betreft, uw startjaar was ook het mijne.  En ik kan u verzekeren dat 

de financiën van toen tot nu steeds goed gekomen zijn, niet omdat er zo goed gepland 

werd maar wel omdat we éénmalige ontvangsten kregen uit de energiesector.  En tussen 

2004 en 2012 hebben we bovendien onze rioleringen verkocht waardoor we een serieus 

bedrag incasseerden van Infrax.  Zonder die éénmalige inkomsten was de begroting ook 

in het rood gegaan. 

 

Voor wat betreft uw vraag omtrent het handelscomité.   

Het handelscomité is niet ons comité maar is een onafhankelijk comité dat onafhankelijk 

zijn rol moet gaan spelen. 

 

Ik sluit me aan bij de bedenking van raadslid Stijn Derammelaere voor wat betreft het 

gerecycleerd papier.  40 % van het reclamedrukwerk is geen gerecycleerd papier.  En 

bovendien zal ik u de waarheid rond de papierinzameling eens tonen.  Het oud papier dat 

hier ingezameld wordt, gaat met vrachtwagens naar een grote boot.  Deze boot vaart 

naar China, wordt leeggemaakt en keert terug met gerecycleerd papier.  In China wordt 

het papier geproduceerd via een slecht productieproces waar heel veel energie in kruipt.  

U zal dus weten dat de energie van die camions, die boot en van dat productieproces ook 

heel schadelijk is voor ons milieu.  Dus zo duurzaam is dit wel niet.  Ik kan u verzekeren 

dat de ingrepen die we gedaan hebben wel doordacht zijn en we beloven om dit 

reglement goed te monitoren en op te volgen in de nabije toekomst, en daar waar nodig 

zullen bijsturen. 

 

 

Tussenkomst schepen Patrick Claerhout 

Als schepen voor economie wil ik in het debat nog een aantal zaken laten toevoegen. 

Het is geenszins het geval dat wij de Harelbeekse handelaars willen buiten pesten.  Met 

dit reglement hebben wij ons gefocust op de winkelketens en op de zakjes reclamepapier 

dat wij in onze bus krijgen.  Ik toon u hierbij een folder die minder dan 20 gr weegt, die 

stijlvol is en die toch heel wat informatie kan dragen. Als schepen voor economie heb ik 

voor het departement WOL hard ingezet om de handelaars te laten overschakelen van 

papieren reclame naar digitale reclame.  En in de toekomst zullen we dit verder 

stimuleren. 

Ik verwijs ook naar de digitale klantenkaart voor alle Harelbeekse handelaars die we 

binnenkort zullen lanceren en ik verwijs ook naar de webpagina waarop ondertussen 

meer dan 50 handelaars zich hebben aangesloten. 

Dit reglement is een basisreglement dat we zeker en vast samen met het handelscomité 

goed moeten opvolgen, en dat wij waar nodig zullen evalueren. 

 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem 

Ik heb gehoord dat Kuurne zijn reglement gewijzigd heeft en een prijsstijging heeft 

doorgevoerd omdat er 20 % minder reclamedrukwerk is.  Werd hiermee rekening 

gehouden? 

 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

Wij baseren ons voor deze belasting op een raming van het jaar 2010 en op een 

inzameling die we de afgelopen maanden hebben georganiseerd.  Ik geef toe dat de 

vloed aan reclamedrukwerk die we momenteel in onze bus krijgen naar aanleiding van 

het eindejaar niet representatief is voor de 12 maanden.  Maar we hebben daar rekening 

mee gehouden. 



 

Voor wat de opmerkingen i.v.m. Imog betreft. 

Er zitten hier nog een aantal mensen in deze gemeenteraad die Imog vanuit de raad van 

bestuur van dichtbij gevolgd hebben.  En ze weten dat Imog op een zeer correcte manier 

omgaat met gans die papierinzameling en dat dit geen geld opbrengt, maar geld kost. 

 

 

10 Belasting op de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder. Aanslagjaar 2017–2019. Vaststelling en opheffing 

belasting op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het 

verhuren van voertuigen met een bestuurder. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert 

Beste collega’s,  

Dit is dus de 3de pestbelasting van deze avond. 

Ik kan u verzekeren dat er in Harelbeke een startend taxibedrijf is dat door deze 

belasting zal ophouden te bestaan. 

Ik wijs erop dat de norm voor taxibedrijven één taxi voor 1000 inwoners is.  Hier in 

Harelbeke hebben wij twee taxibedrijven.  Een bedrijf met één taxi en een bedrijf met 

acht taxi’s.  Waar komt dan deze raming van 2.000 euro/jaar vandaan en wordt er 

slechts één bedrijf geviseerd? 

En moet Cambio daar dan ook niet onder vallen? 

 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Is dit opnieuw een pestbelasting? 

We zitten ondertussen aan meer dan 330.000 euro.  Kan de CD&V ons dan misschien 

betere besparingen voorstellen? En wat is het alternatief? Als we deze belasting niet 

heffen dan zullen alle taxi’s uit alle andere gemeenten naar Harelbeke komen want we 

zullen dan de enige gemeente zijn in de ganse streek die deze belasting niet heft.  En 

wat hebben we daarmee bereikt?  We zijn dan de taxistad bij uitstek. Is het dit wat we 

willen?   

Een pestbelasting, dames en heren, dat is een belasting die we niet nodig hebben en die 

we toch heffen.  Wel, ik kan u verzekeren om het budget rond te krijgen hebben we deze 

pestbelasting wèl nodig. 

 

 

Reactie raadslid Stijn Soetaert 

Ik heb mijn vraag gesteld aan de schepen van financiën en niet aan raadslid Stijn 

Derammelaere.  Ik zou graag een antwoord krijgen van de schepen van financiën. 

 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

Het spreekt voor zich dat Cambio, die dus een systeem is van deelwagens, en dus m.a.w. 

auto’s zonder chauffeur, niet onder de belasting voor taxi’s valt. 

Ik wil er ook op wijzen dat dit een aanvulling is op een reeds bestaande en verplichte 

belasting nl.  verhuur van auto’s met bestuurder.  Dit is nog iets anders dan een taxi.  Ik 

geef een voorbeeld.  Iemand die een luchthavenvervoer neemt van Harelbeke naar 

Zaventem en terug, daar spreken we van vervoer door een auto met bestuurder en niet 

van een taxi.  En deze belasting bestaat reeds in Harelbeke en is goed voor ongeveer 

3.000 euro. 
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Tussenkomst raadslid Rik Pattyn 

De wijzigingen aan het meerjarenplan 2014-2019 kunnen afgetoetst worden aan het 

oorspronkelijk meerjarenplan. Ik heb toen tijdens de bespreking verwezen naar het boek 

’50 tinten grijs’, om te benaderen dat er in het document te weinig vernieuwing en 

creativiteit aanwezig was. In hoeverre is dit programma nog uitdagend en prikkelend 

voor onze stad en haar burgers? 

Deze veelkleurige coalitie voert op vandaag nog altijd grotendeels het programma van de 

vorige CD&V-SPA coalitie uit wat op zich een belangrijke verdienste is omdat een sterke 

continuïteit in het beleid wordt gelegd. Ook het financieel beheer in de dagelijkse 

exploitatie wordt rigoureus opgevolgd waardoor veranderingen of nieuwe projecten tot 

het minimum beperkt worden. 

Van nieuwe projecten is er buiten een aantal milieuprojecten weinig te zien. Het 

investeringsprogramma dat te beperkt is, wekt weinig vertrouwen. Ik kom daar straks op 

terug. 

Ik beveel u graag de lectuur van het financieel profiel aan dat door Belfius in 2015 werd 

opgemaakt. 

Harelbeke scoort goed op de meeste bestuurlijke parameters, het gemiddeld inkomen 

van de burgers is gestegen t.o.v. gelijkaardige gemeenten, de werkloosheid is laag, de 

schuld ligt historisch laag en het aantal mensen met een leefloon blijft laag en constant 

in onze stad. 

Het voorbije jaar werden twee belangrijke projecten gerealiseerd , nl. de realisatie van 

de nieuwe brug over de Leie, wat iedereen als een geslaagd project beschouwt, maar 

vooral de voltooiing van het woon en zorgcentrum ‘De Vlinder’, wat voor onze burgers 

garanties biedt voor goede zorg, dicht bij huis. 

Ik geloof dat mijn collega Stijn Derammelaere deze positieve vaststellingen zal beamen. 

Dit straalt af op het bestuur en de neiging kan ontstaan om tevreden achterover te 

leunen. 

Het bestuur heeft grote inspanningen gedaan om het meerjarenplan te evalueren: de 

tweede ronde van Harelbeke kende minder participanten en het college werkte in vier 

sessies aan dit plan. Het resultaat weerspiegelt de weersomstandigheden tijdens het 

conclaaf in Blankenberge: grijs en regenachtig weer, geen opklaringen in het financieel 

landschap. 

Maar ook het politiek en maatschappelijk landschap baart zorgen zowel in de ons 

omringende landen maar op termijn ook bij ons: het populisme rukt op en de silent 

majority laat zich horen via verkiezingen en referenda : het establishment wordt overal 

onder druk gezet. En onze grootste Vlaamse partij NVA surft op de golven van deze 

tendens en daarbij zijn alle middelen goed om meer macht te veroveren bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018; over wat zij willen realiseren of beter gezegd 

veranderen blijft het in de praktijk zeer mistig en grijs. 

Vandaar mijn vraag om ons ook te bezinnen over de relatie tussen gemeentebestuur en 

burger: onze participatiestructuren beperken zich tot een inner-circle: politiek 

geïnteresseerden, adviesraden, verantwoordelijken uit het middenveld, mondige burgers 

maar een te beperkt aantal mensen uit de ruime bevolking. 

Wij moeten vanuit alle democratische partijen het gesprek met onze burgers opnieuw 

activeren via wijkwerking, buurtwerking, vergaderingen van verenigingen en 

gespreksavonden en vooral politieke vorming aanbieden over de waarden van onze 

lokale democratie: de gemeenteraadsverkiezingen bieden daarvoor een ideale context 

ook naar de leerlingen en scholieren toe van onze scholen. 

Ik pleit dus voor een grote sensibilisatieactie rond de gemeentelijke democratie. 

Er zijn echter tendensen in het huidig bestuur die ons zorgen moeten baren. Over de 

resultaten van de Grote Gemeentetest kunnen wij lang discussiëren: een aantal 

momentopnames, te weinig wetenschappelijk onderbouwd, eerder oppervlakkig zeker in 

vergelijking met het Financieel Profiel van Belfius. 

Maar het globaal resultaat, waar wij de 192ste plaats behalen moet ons als verstedelijkte 

gemeente doen nadenken. Waar wij ons vroeger in de cluster met steden als Wevelgem, 



Menen, Wervik en Izegem vlot konden handhaven, zakken wij nu weg en sluiten we aan 

bij landelijke gemeenten als Avelgem, Anzegem en Zwevegem. 

Kunnen wij onze stedelijke roeping nog waarmaken? Er wordt altijd verwezen naar het 

gebrek aan financies door de besparingen van het Federaal niveau en Vlaanderen, maar 

dat geldt ook voor die andere steden die wel hun niveau handhaven. 

Ook onze bestuursstijl kan verbeteren. Ik zou die omschrijven als defensief-

boekhoudkundig terwijl een voluntaristisch en vernieuwend beleid veel meer aangewezen 

is. 

Dit bestuur slaagt er onvoldoende in om de Harelbeekse gemeenschap mee te nemen in 

een wervend en geëngageerd verhaal. Daar slaagt men in Kortrijk, Waregem en Kuurne 

wel in. 

Dynamische krachten moeten beter ondersteund worden door het bestuur: de weigering 

van een verantwoorde maar beperkte stijging van het budget van het Stedelijk 

Feestcomité met 3000 euro per jaar is daar een pijnlijke illustratie van. 

Ook ons profiel als muziekstad wordt onvoldoende gesteund zodat Kortrijk ons als 

muziekstad snel overvleugelt. 

Als wij het beleidsprogramma dat voorligt analyseren, valt op dat het hier om een 

afgeslankt programma gaat: een aantal investeringen worden op een laag pitje gezet of 

volledig afgebouwd. 

Een aantal belangrijke doelstellingen worden geschrapt. 

Bij beleidsdoelstelling 5: schrapping van actie: Bedrijven ondersteunen i.f.v. 

tewerkstelling. 

Bij beleidsdoelstelling 6: Integratie van burgers met vreemde herkomst. De 

exploitatiekosten worden gehalveerd en er is geen enkele investering gepland. 

Volgende acties worden geschrapt:  

-de actie diversiteitsbeleid 

-de actie participatie lokaal beleid stimuleren (zeer noodzakelijk) 

-de actie sensibilisering andere culturen. 

Bij beleidsdoelstelling2 : geen enkele investering in natuur en groen voor 2017, 2018 en 

2019. 

 

En tenslotte de cijfers van het meerjarenplan. 

Wij werken reeds een aantal jaren met de parameters van Deloptigem . Dit heeft ervoor 

gezorgd dat onze exploitatiekosten onder controle zijn. De zero based budgetting heeft 

haar nut bewezen. Maar op het vlak van het investeringsbeleid leidt de rigoureuse 

toepassing van deze parameters tot een keurslijf voor onze investeringen. Die liggen te 

laag voor een stad als Harelbeke en ik verwijs hier graag naar de oproepingen van ex-

collega Willem Libert in deze raad om meer te investeren in onze stad en hij verwees 

daarbij naar Waregem. Vandaag wordt zijn gelijk bewezen. 

Wij besteden jaarlijks ongeveer 3 mio voor de instandhouding en de renovatie van ons 

patrimonium en ons openbaar domein. Het Leieproject kost ons 2 miljoen in deze 

legislatuur, de netto kostprijs van het Marktproject raam ik op 7 mio euro. Het OCMW 

project zal de stadsbijdrage met ongeveer 3 miljoen doen stijgen in deze legislatuur. 

Wie daarop de parameters van Deloptigem toepast heeft geen marge meer voor 

bijkomende uitgaven. 

Ik zie in gelijkaardige gemeenten met een veel hogere schuldgraad hogere investeringen. 

Als ik het investeringsprogramma voor 2017 analyseer dan worden ongeveer 9 miljoen 

investeringen gepland, waarvan er 3 miljoen hoogst onwaarschijnlijk zijn, zodat het reëel 

programma slechts 6 miljoen zal bedragen, veel te laag voor een stad als Harelbeke. 

Deze investeringen worden voor 65 % gefinancierd door verkopen van stadsgebouwen en 

gronden (2,3 mio) en de rest door subsidies, die gemaximaliseerd worden naar het jaar 

2017 toe. 

Dit investeringsprogramma is een high risk budget dat onrealistisch is zowel in uitvoering 

als in zijn financiering. 

Ik besluit. 



Ik heb in dit programma dat voorligt slechts nog een 30-tal tinten grijs teruggevonden 

i.p.v. de oorspronkelijke 50 en vooral meer zwart en duisternis voor onze landelijke 

deelgemeenten. 

Onze fractie zal dus deze wijziging van het meerjarenplan niet goedkeuren, maar wij 

blijven bereid om positief, constructief, maar kritisch mee te werken aan een beter 

beleid. 

 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere 

Ik kan collega Rik Pattyn volgen in het eerste deel van zijn uiteenzetting.  Iedereen moet 

inderdaad zijn rol in deze gemeenteraad kunnen spelen, ook jullie als 

oppositieraadsleden.  We moeten onze taak serieus uitvoeren en ons van onze plicht 

kwijten.  

Ten tweede zou ik zeggen: ik volg uw pleidooi voor extra investeringen, maar ik vraag 

me alleen af hoe jullie dat dan zouden doen?  Jullie verwijten ons teveel aan belastingen 

te heffen terwijl dat we eigenlijk te weinig geld hebben om nog meer te kunnen 

investeren.  Hoe krijgen we dan meer inkomsten in ons budget? 

 

 

Antwoord schepen Inge Bossuyt 

We hadden in onze meerjarenplanning 32,5 mio euro voorzien aan investeringen.  

Vandaag zitten we aan 42,7 mio euro.  Dat zijn 10 mio euro investeringen meer dan 

oorspronkelijk voorzien.  Dan vraag ik me af welke investeringen er eigenlijk geschrapt 

zijn?  We hebben er 10 mio euro ofwel 25 % meer uitgevoerd.  Ik zit reeds heel lang in 

deze gemeenteraad en ik volg nog veel langer deze gemeenteraad vanuit de tribune.  En 

ik spreek nu van het tijdperk van vóór de invoering van de euro.  Toen sprak schepen 

Lucien Maes zaliger van 120.000.000 à 150.000.000 frank investeringsmarge.  Dit is 3 à 

4 mio euro.  Nu zitten we aan 8 mio euro, het is m.a.w. een heel stuk boven het vorig 

niveau.  Als ik zie dat er 6 à 7 mio euro effectief in de rekening staat, dan denk ik dat dit 

realistisch is.  We zouden ook voor 12 mio euro kunnen gaan, maar we moeten eerlijk 

zijn, we moeten ook nog aan de uitvoering toekomen en dat is niet zo eenvoudig. 

 

 

Reactie raadslid Rita Beyaert 

Willy en ik zitten even lang in de gemeenteraad.   

De dagen van toen vergelijken met nu is absoluut niet zinvol.  Wat was de wedde van de 

schepen toen en wat is de wedde van de schepen nu? 

 

Reactie burgemeester Alain Top 

Rik, ik denk dat u misschien ambitie hebt om het editoriaal van De Knack te schrijven 

zoals andere politici het editoriaal van De Knack of andere weekbladen schreven.  Uw 

schrijfstijl lijkt bijster goed op hun schrijfstijl, want u gebruikt immers cijfers die niet 

correct zijn. 

Wat betreft uw verwijzing naar de gemeentetest en het feit dat onze score verraadt dat 

wij een grijze gemeente zijn, u zal net als ik moeten de conclusie trekken dat dit 

onderzoek absoluut niet wetenschappelijk gevoerd is.  Bovendien zal u gezien hebben dat 

wij een uitzonderlijk lage score hebben omdat we op één van de tien onderdelen een nul 

op tien halen.  De reden waarom wij een nul op tien halen op één onderdeel is omdat op 

dat moment de secretaris ziek thuis was en hij niet kon reageren.   

Uw verwijzing naar de schrappingen die in het meerjarenplan staan is intellectueel 

oneerlijk.  Die schrappingen zijn er gekomen in het meerjarenplan maar worden wel 

inhoudelijk verder uitgevoerd.  We wensen ons echter in te schakelen in de 

administratieve vereenvoudiging die de Vlaamse overheid ons oplegde.  Vandaar dat wij 

de verwijzing naar hun regels hebben geschrapt. 

 

 

  



Tussenkomst schepen David Vandekerckhove 

Beste Rik, ik steun uw oproep naar meer burgerparticipatie.  Ik ben hier een heel grote 

voorstander van en ik kan u verzekeren dat de burgerparticipatie nog nooit zo hoog 

geweest is als in deze legislatuur. 

Voor wat betreft uw opmerking over de gemeentetest en onze nul op tien inzake 

openbaarheid van bestuur, wil ik het volgende kwijt. 

Ik vind deze opmerking bijzonder pijnlijk voor de betrokkene, niet gepast, en getuigen 

van weinig empathie. 

In normale omstandigheden hadden we op dit onderdeel een acht op tien gekregen, en 

dan zaten we zeker in de top 50. Als u de lessen die we er ook uitgetrokken hebben er bij 

telt, nl. dat we nu actieve openbaarheid van bestuur hebben, en dat onze 

collegeverslagen op de website staan, dan zouden we nu binnen de top 30 zitten van de 

gemeenten. 

In die zin vind ik uw opmerkingen hierover niet ernstig. 

 

Repliek raadslid Rik Pattyn 

Ik stel enkel vast dat de gemeenten die er goed uitkomen de vlag uitsteken.  En dat in 

de gemeenten waar er mindere scores zijn deze gemeentetest dood gezwegen wordt.  Ik 

ken de details niet goed, men komt tot het algemeen resultaat van tien.  Ik heb deze 

conclusie absoluut niet getrokken en niet willen trekken.  Ik vind dat dit uit zijn context 

getrokken wordt.  Ik heb de optelsom van de tien rubrieken niet bekeken. 

 

Ik stel vast dat we jaren met het systeem Deloptigem werken waardoor we eigenlijk met 

een trager investeringsniveauritme zitten. Ik vraag me af of we niet wat dynamischer 

moeten omgaan met investeringen. 
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Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Het is onze duty to oppose en we willen oppositie voeren in een constructieve sfeer en ik 

stel voor dat we voor één keer Stijn Derammelaere laten beginnen. 

 

 

Reactie raadslid Stijn Derammelaere 

Ik kan helaas niet antwoorden op uw vraag.  Ik heb geen mening over iets dat u niet 

uitgesproken hebt.  Ik vind het bijzonder raar dat de oppositie probeert te bepalen wie er 

wanneer aan het woord komt.  Ik dacht dat dit de rol was van de voorzitter. 

 

 

Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele 

Er wordt hier een dankwoord uitgesproken naar alle medewerkers van de stad.  Zouden 

we dit niet kunnen vertalen in een benoeming? 

 

 

Reactie schepen Inge Bossuyt 

Het college beraadt zich over uw vraag. 

 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

Wij starten een met aantal positieve punten: 

- De start van de studie van het project van de nieuwe school in Stasegem 

(studiekosten) en de verbeteringswerken en overkapping voor de school Noord in 

Hulste. 

- De uitbouw van het SABV via de renovatie van de Kameleon, hopelijk krijgt het RUP 

het Eiland ook een start in 2017. 

- Binnen de Leiewerken: het nieuwe sas en de realisatie van de nieuwe Leieboulevard. 



- Investeren in personeelsbeleid: 90.000 euro. 

- Start van project ‘Harelbeke Zuid’ dat volledig wordt betoelaagd. 

- De nieuwe verlichting van de sportvelden op de Mol, beperkte realisatie van 

masterplan Sport. 

 

We hebben ernstige bedenkingen bij volgende punten: 

- Sommige dure projecten in de milieusector: voor het nieuwe warmtenet is meer dan 

1.200.000 euro voorzien met uitschieters als SAMW (65.0000 euro) en Centrumschool 

(36.0000 euro).  Wat is de finaliteit van deze projecten?  Welke besparingen worden op 

termijn gerealiseerd?  Op gebied van milieu mag je ambitieus zijn en dit mag zeker ook 

een cent kosten, maar we moeten ook oppassen dat dit geen te duur en betwistbaar 

project wordt zoals het cambio-project.  

- Op gebied van openbare werken:  

 de zeer trage realisatie van de fietsverbinding tussen Hulste en Bavikhove 

(onteigeningen pas in 2018 en 2019); 

 de trage ontwikkeling van het Marktdossier: voor riolering en archeologisch 

onderzoek werd het bestek in april in deze GR goedgekeurd en de toewijzing 

gebeurde slechts in november: zeven maanden later en nog twee maand wachten 

voor start van de werken; 

 voor het Marktplein worden de uitgaven voor het binnenplein en de fictieve 

inkomsten van dit binnenplein ingeschreven op het jaar 2017 terwijl dit 

binnenplein ten vroegste in 2018 zal worden gerealiseerd.  De kostprijs van dit 

binnenplein onderging een merkwaardige evolutie tijdens het voorbije anderhalf 

jaar: van € 68.0000 over € 79.0000 naar € 132.231 (exclusief btw); 

 budget voor heraanleg van voetpaden en fietspaden is opnieuw ondermaats.  Ook 

de levensnoodzakelijke aanpassingen in de Ballingenweg krijgen geen aandacht in 

2017, zelfs niet in het meerjarenbudget.  De lange termijn visie van het bestuur 

van de vorige legislaturen (tussen 1994 en 2013) was de volgende: terwijl we 

wachten op AWV voor de heraanleg van onze gewestbaan, gaan we jaar na jaar 

een centrumstraat aanpakken en de drie dorpskernen vernieuwen; mooie 

uitschieters zijn hier het stationsplein en de kerkomgeving.  Het ligt dus voor de 

hand dat de volgende straat die moet aangepakt worden de Ballingenweg is, niet 

alleen volgens die lange termijn visie maar ook omdat het al lang niet meer  “de 

weg der ballingen” is maar ondertussen één van de belangrijkste centrumstraten 

is geworden met veel bewoning in combinatie met verhuis van 

onderwijsinstellingen.  Praktisch in ieder verslag van de mobiliteitscommissie staat 

er wel een klacht of een suggestie in over de Ballingenweg. 

- Opnieuw is geen budget voorzien voor de vernieuwing van onze kerstverlichting, we 

mogen ons niet vergelijken met Waregem en Kortrijk en, toegegeven, de kerstbomen op 

de Overleiebrug zijn mooi maar op andere plaatsen in onze stad moeten onze 

stadsdiensten wel erg creatief omspringen om kerstsfeer te creëren (zie foto aan de kerk 

in de Zandberg en Stasegem). 

- De nieuwe belastingen in 2017: de opbrengst van deze belastingen is vrij onzeker en  

hebben een groot Vanovertveld gehalte(wij zien wel).  Net als die € 180.000 die 

ingeschreven werd voor de verkoop van ons onroerend goed: (o.a. Marktstraat 74 en het 

oud politiebureau). Al die verkopen moesten al hebben plaatsgevonden tegen eind 2016, 

nu wordt alles opgeschoven. Wat indien er één of meer verkopen niet kunnen doorgaan?  

Het geringe exploitatiebudget kan hierdoor serieus onder druk komen. 

In de grote gemeentetest (verschenen in het Nieuwsblad begin deze maand) scoorde 

Harelbeke 6,6 op 10, niet echt een resultaat om trots op te zijn.  Conclusie is volgens 

professoren en de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Homans, dat kleine 

gemeenten moeten fusioneren en grotere gemeenten meer moeten samenwerken over 

de stadsgrenzen heen.  Vanaf 2018 verdwijnen voor de provincie de volgende 

bevoegdheden :cultuur, jeugd, sport en welzijn.  Dit is welgeteld nog één jaar.   

Beste leden van het college, het wordt dringend tijd, neen, het is jullie plicht om met de 

besturen van de buurgemeenten samen te zitten en te beslissen wat we in de toekomst 



samen kunnen doen.   Dit is de enige manier om de huidige dienstverlening op peil te 

houden en effectief kosten te besparen.   

Het is ook de beste weg om onze eigenheid als stad te handhaven.  Hoe gaan we anders 

jaar na jaar ons budget in evenwicht houden?  

Toch niet door ieder jaar een drietal  pestbelastingen extra in te voeren en een paar 

euro’s te beknibbelen op ons Nieuwjaarsfeest door ( zoals ook nu) aan een niet 

Harelbeekse traiteur het banket te gunnen.   

Sorry, maar daar past de CD&V fractie voor. 

 

 

Reactie schepen Inge Bossuyt 

Wat betreft uw opmerking over het warmtenet. 

Het is zo dat de bedragen die voorzien zijn niet allemaal extra kosten zijn.  De 

Centrumschool en het SAMW hadden sowieso nood aan een nieuwe 

verwarmingsinstallatie.  Dus dit waren kosten die voorzien waren.  Bovendien zal de 

energiewinst en de financiële winst in het SAMW aanzienlijk zijn aangezien ze daar met 

elektriciteit verwarmen. 

Als men alles bijeen legt is de winst vooral een milieuwinst die toch ook belangrijk is in 

de huidige samenleving.  Straks beginnen we ook aan de tweede fase van het warmtenet 

en die zal passeren doorheen de Ballingenweg, waardoor we ook het stadhuis zullen 

kunnen aansluiten op het warmtenet.  En het zou van weinig goed bestuur getuigen, 

mochten we eerst de Ballingenweg her aanleggen om hem twee jaar later opnieuw open 

te breken om het warmtenet te installeren. 

 

De onteigeningen die voorzien zijn in het budget zijn er om de fietsautostrade – die er 

moet komen tussen Kortrijk en Gent - langs de spoorweg mogelijk te maken.   

 

 

Tussenkomst schepen Michaël Vannieuwenhuyze 

Ik ga graag in op uw uitnodiging om intergemeentelijk samen te werken.  Ik kan u 

verzekeren dat dit in de sportsector heel vaak gebeurt.  En dat wij met de 

burensportdienst al heel goed samenwerken. 

 

 

14 Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Industrie-Eilandjes'. 

Definitieve vaststelling. 

 

Tussenkomst schepen Michaël Vannieuwhuyze 

Collega’s, 

Na mijn minutenlange ‘gedachtenwissel’ met de stedenbouwkundig ambtenaar op de 

voorlaatste commissie grondgebiedszaken zal het u niet verwonderen dat ik even wens 

tussen te komen op dit punt rond het RUP Industrie-eilandjes. 

Meer bepaald ging mijn pleidooi in de raadscommissie over de situatie van de site 

Deerlijksestraat waar onder meer de antiekhandel is gelegen. Voor het gemak noem ik 

die hierna D45. 

Mijn betoog behelsde eigenlijk twee zaken. 

Ten eerste de mogelijkheid tot behoud van de huidige antiekhandel op een site die door 

het RUP wordt heringekleurd tot zuiver lokale bedrijvigheid (en dus geen handel). 

Ten tweede de mogelijkheid om de bestemming voor deze site uit te breiden zodat ook 

bepaalde andere handelszaken hun weg zouden kunnen vinden naar deze site. 

Ik deed dit vanuit de volgende optiek: 

1° Het zou jammer zijn een bestaande goed draaiende antiekzaak in haar mogelijkheden 

te beknotten, zeker als je weet dat onder meer deze zaak ervoor zorgt dat Harelbeke tot 

ver buiten de provincie- en zelfs landsgrenzen gekend staat als de place to be voor 

antiek. Bovendien ben ik van oordeel dat we ons een ander profiel moeten proberen aan 

te meten dan Kortrijk en Waregem, en we onze handel eerder dienen te combineren met 



nichemarkten in de regio. Net door ons te differentiëren zullen we meer volk naar ons 

centrum trekken. 

2° Vanuit de visie dat we enerzijds ons centrum willen aantrekkelijk en levendig maken 

en anderzijds handel naar ons centrum willen brengen. Dit leek me dan ook de ideale 

gelegenheid om op deze site een handelsmogelijkheid te voorzien. Te meer omdat ze 

mooi aansluit bij de handelssite die net erna ligt, nl. site Aldi, Fieret, e.d. én omdat de 

spoorweg deze site volledig afsluit van de site Nebim waar lokale bedrijvigheid wordt 

voorzien en waarvan ik van oordeel ben dat deze site eerder zal worden ingevuld door 

lokale bedrijvigheid dan D45. Het argument dat dit concurrentie zou kunnen betekenen 

voor de invulling van handel op ons marktcentrum kan ik niet echt bijtreden omdat dit 

voor mij een ander type winkel is die daar zou komen, maar dit is puur mijn visie 

hieromtrent. 

Vanuit de stedenbouwkundige dienst werden heel wat argumenten aangehaald waarom 

deze site als lokale bedrijvigheid werd ingekleurd. Deze argumenten waren of zijn zeker 

waardevol. Dit kan ook niet anders, want het tegenovergestelde zou betekenen dat onze 

stedenbouwkundige dienst geen kennis ter zake heeft, wat ik ten stelligste zou 

ontkennen. Zij leveren zeer degelijk werk. 

Maar in veel gevallen kan je een dossier, zonder juridisch incorrect te zijn, vanuit twee 

oogpunten bekijken. En ik vind dat dit ook hier het geval is. Ik ga niet meer ingaan op 

alle details want dit zou ons te ver leiden en bovendien heb ik die mogelijkheid al 

gekregen. Ik wil juist één zaak, het hoofdargument in deze discussie, aanhalen waarvan 

ik denk dat dit vanuit twee opties kon worden bekeken: de in het GRS opgenomen 

principes inzake omvorming van terreinen voor milieubelastende industrie naar terreinen 

voor lokale bedrijvigheid. Dit is een principe dat ik mee heb gestemd in een eerdere 

gemeenteraad en waar ik honderd procent kon en kan achter staan. Alleen ben ik van 

oordeel dat het om een principe gaat waarvan, mits grondige motivering, moet kunnen 

worden van afgeweken. Anders betekent dit dat je in de toekomst als bestuur zo goed als 

geen slagkracht hebt bij het invullen van nieuwe terreinen, ongeacht de opportuniteit 

ervan. Dat vind ik betreurenswaardig. 

Ik was dan ook van mening dat hier een andere oplossing kon worden gevonden. 

Na een lang overleg in het college was het duidelijk dat er zowel argumenten voor mijn 

stelling als argumenten voor de huidige inkleuring van het gebied konden worden 

gevonden. Na een constructieve discussie met de collega’s uit het college en de 

verkregen bijkomende informatie van de stedenbouwkundige dienst, ben ik tot volgend 

besluit gekomen. Omdat de antiekhandel op vergunningsniveau wel als groothandel kan 

worden goedgekeurd op deze site, omdat men mij verzekerd heeft potentiële aanvragen 

van bepaalde groothandels waarbij een minimum aan detailhandel (om voorbeeld te 

geven een fietsenmaker die ook fietsen verkoopt, een bedrijf zoals Huurland, enz.) 

ernstig te zullen bekijken én vooral omdat ik dit RUP te belangrijk vind voor de verdere 

ontwikkeling van onze stad en het onverantwoord vind om dit te blokkeren, ga ik dit punt 

mee goedkeuren. 

Ik blijf er echter bij dat hier meer mogelijk was.   

 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn 

We hebben inderdaad een zeer constructieve raadscommissie meegemaakt betreffende 

het RUP ‘Industrie-Eilandjes’.  Er is al heel veel verteld tussen de eerste GECORO tot op 

vandaag.  We sluiten ons aan bij de mening van Michaël Vannieuwenhuyze, maar vinden 

dit dossier te belangrijk om tegen te stemmen ondanks het feit dat we het niet optimaal 

beschouwen. 

 

 

Reactie schepen David Vandekerckhove 

Ik heb begrip voor de opmerkingen die gemaakt worden door de verschillende 

raadsleden en schepenen. En ik vond dit de afgelopen maanden een zeer boeiende 

discussie. Ik wil nogmaals wijzen op ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Daarin 

staat eigenlijk de filosofie waarop we ons baseren om het RUP nu op deze manier te gaan 



opbouwen. Tot slot vind ik dat we alles moeten doen om ons nieuw marktcentrum 

optimale slaagkansen te geven. In die zin zou ik het een fout signaal vinden om op 

enkele honderden meter daarvandaan extra handelsmogelijkheden te creëren. 

 

 

16 Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter 

hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de 

verkaveling Tramstatie). Voorlopige vaststelling van het ontwerp van 

rooilijnplan ter verbreding van de voetweg. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert 

Jammer dat het fietspad niet doorgetrokken wordt via een brugje over de beek en het 

sportpark, dan was er een fietsverbinding vanaf Hulstedorp tot aan de Leie mogelijk. 

 

 

Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne 

Zal het fietspad verlicht zijn s’ avonds?  Want anders zal men blijven langs de 

Vlietestraat rijden en in de bocht tussen Hulste en Bavikhove is het echt gevaarlijk. 

Ik las in de krant dat er een vrachtwagenroute zou geïnstalleerd worden eens de 

Doornhoutsevoetweg er is.  Zou het dan toch niet mogelijk zijn om iets te installeren 

tussen het fietspad en de weg in de bocht, want anders komen daar ongelukken van. 

 

 

Reactie schepen Jacques Maelfait 

Ik heb uw suggestie genoteerd.  De doorsteek over de beek zit in de pipeline, maar werd 

om budgettaire redenen op vandaag nog niet voorzien. 

 

 

18 Heraanleg voetpaden 2017 - Deel 1 : Ter Perre. Goedkeuren bestek, raming 

(69.275 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem 

Dit is een zeer goed initiatief.  Deze ingreep was inderdaad nodig op de wijk Ter Perre. 

 

 

19 Aankoop van twee bestelwagens op CNG. Goedkeuren bestek, raming 

(76.446,29 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem 

Ik vind het zeer spijtig, schepen, dat het antwoord op de vraag die ik stelde in de 

raadscommissie mij nog niet werd bezorgd.  Dit is niet de manier waarop ik aan politiek 

wil doen.  Ik wens me op een correcte manier voor te bereiden op deze gemeenteraad. 

Dus ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag waarom de wagen voor de 

begraafplaatsen plots 6.000 euro meer kost en hoe het komt dat die vorige bestelling 

nog steeds niet binnen is. 

 

 

Reactie schepen Jacques Maelfait 

De schepen leest een mail van Frederique Christiaens voor die luidt als volgt:  

“Motivatie aankoop van een extra voertuig voor de metsers/wegeniswerkers. 

De grote ploeg wegeniswerkers beschikken momenteel over een grote vrachtwagen en 

een open bestelwagen. De grote vrachtwagen wordt tevens voor andere werkopdrachten 

ingezet zoals containervervoer en voor feestelijkheden. Hierdoor ontbreekt het de ploeg 

soms aan een vervoermiddel om materiaal zoals zandcement te gaan halen. Bij kleinere 

werken, bij opstart of einde van een groot werk wordt de ploeg (van vier man) ook best 

opgesplitst in twee groepen. Daarom is een extra voertuig nodig. Het rendement van de 



ploeg zal hierdoor stijgen wat betekent dat er meer oppervlakte aan voetpaden kan 

hersteld worden.” 

 

 

Bestelwagen die duurder is. 

In 2016 een CNG voertuig voor de groendienst: raming 37.500 euro btw in (30.992 excl 

btw) en bestelling 41.745 euro 

In 2017 een CNG voertuig voor de begraafplaatsen: 44.000 euro (36.363 excl btw) 

 

We hebben de raming moeten bijstellen volgens prijzen aangeboden op de markt. 

 

In 2016 was er een bevraagde raming via Vandewiele Bavikhove (marktverkenning), bij 

effectieve offerte waren zij plots veel duurder geworden. Mercedes was zelfs goedkoper 

dan Vandewiele. 

 

De camionettes zijn duur omdat ze 7 zitplaatsen hebben EN een materiaalkoffer EN CNG 

EN een open laadbak. Maar we hebben die configuratie nodig. 

 

Er zou ook kritiek zijn dat er veel heen en weer gereden wordt door sommigen (o.a. 

meters)?? Ik heb alvast niet de indruk dat dat zo is. Sowieso spreek ik en onze chefs de 

arbeiders aan wanneer ze teveel zouden rond rijden. 

Het principe is dat ze ’s morgens en ’s middags direct kunnen vertrekken. Dit betekent ’s 

avonds alles klaar leggen (indien opdracht gekend is uiteraard) en ook kort voor de 

middag bijladen indien nodig. 

Ze mogen de magazijnier opbellen tot 15u30 om zaken klaar te leggen zodat ze snel 

kunnen inladen. 

 

 

Repliek raadslid Olivier Vanryckeghem 

Mijn bijkomende vraag was dat ik opgemerkt had dat nu de pk en kw is weggelaten en er 

een 6000 euro extra wordt voorzien. Is dit om de wagens die in aanmerking kunnen 

komen te verruimen?  

 

Repliek van de diensten 

Het vermogen en koppel is weggelaten omdat de minimum motor voor ons voldoende is. 

Soms gebeurt het dat als we een aantal PK’s opgeven het voor de ene concessiehouder 

de kleinste motor is en voor een andere ze de middelste motor (en duurdere) moeten 

nemen om te voldoen. Hoe meer we details opnemen in ons bestek hoe nauwer het gezet 

wordt. Er zijn geen gunningscriteria opgenomen in het bestek: in principe kiezen we de 

goedkoopste tenzij er een significant verschil is in kwaliteit. 

Welk merk is er dan uiteindelijk aankocht in april/mei en wanneer wordt de levering 

voorzien? Mercedes – Benz (tot onze verwondering de goedkoopste), levering rond 

februari 2017. 

 

 

OPENBARE STEMMINGEN 

 

Punt 7: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille 

Vanlerberghe. 

 

  



Punt 9: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille 

Vanlerberghe. 

 

Punt 10: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille 

Vanlerberghe. 

 

Punt 11: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille 

Vanlerberghe. 

 

Punt 12: 

Stemden tegen: de raadsleden Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik 

Vandenabeele, Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Eric Kerckhof, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Stijn Soetaert, Lynn Callewaert, Hilde De Bruyne en Mireille 

Vanlerberghe. 

 

 

Alle overige besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Raadslid Rita Beyaert maakt een opmerking op het verslag van de gemeenteraad van 

november 2016 als volgt. 

 

Eerste schepen, mr. Vandebuerie, 

Daar u uw antwoord op mijn vraag in de varia van de vorige gemeenteraad aan alle 

leden van deze raad doorstuurde, vind ik dat ik ook mijn opmerkingen en de 

onjuistheden in het antwoord hier moet brengen.  Daarnaast, de smalende toon van uw 

antwoord stoort me, en mij niet alleen. 

“Beste Rita, 

Onderstaand vind u antwoord op uw vraag van de laatste gemeenteraad. 

Ik begrijp niet dat feiten steeds zo verdraaid worden. De manier van werken wordt 

steeds duidelijk afgesproken met de organisators.  Je kan zien, de mensen van Het Spoor 

weten van geen problemen, maar ook, en belangrijk, de organisator niet. 

Met vriendelijke groeten, Annick Vandebuerie, eerste schepen stad Harelbeke” 

 

Vooreerst wil ik de dienst cultuur niets verwijten.  Als zij een verkeerde vraag voor 

krijgen, kunnen ze moeilijk een antwoord op mijn vraag formuleren.   

Ik had je nochtans de mail van de regiovoorzitster van Markant van woensdag 

16.11.2016 woordelijk voorgelezen als volgt: 

“Beste Rita, 

Gisterenavond hadden we voor zingeving van Markant een causerie voor de regio.  We 

zijn al dikwijls met de regio in Het Spoor geweest.  Ditmaal verschoten we, er was 

nergens geen technieker, de lichten in de zaal (aula) lagen niet aan.  We hebben zelf 

moeten zoeken achteraan in de donkerte om ze te kunnen aansteken.  De micro lag niet 

aan, uiteindelijk via de mevrouw van de bar heeft ze dan de directeur opgeroepen.  Die is 



dan gekomen.  Na lange tijd en met hulp van een deelnemer/echtgenoot is het dan 

gelukt na een half uur retard.  De mevrouw van de bar en de drank achteraf was prima.” 

 

Ik hoef geen uitleg meer… Ik zou liever hebben dat een dergelijk euvel niet meer 

voorkomt en wens dat mijn tussenkomst van vanavond in het verslag van vanavond 

wordt opgenomen. 

 

Repliek schepen Annick Vandebuerie. 

Rita,  

u heeft mij gezegd op de gemeenteraad de maandag dat het over een regio evenement 

ging die doorging op zondag laatstleden. Ik heb dit opgevraagd aan de diensten en het 

antwoord heb ik u integraal doorgestuurd.  

 

 

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 21 november 2016 dat 

als goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

De zitting eindigt om 23.34 uur. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


