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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Aktename van het ontslag van een gemeenteraadslid. 

Op 02.01.2013 legde mevrouw Eveline Lahousse de eed af als gemeenteraadslid. 

 

Bij brief van 27.01.2017, ontvangen op 30.01.2017, biedt zij haar ontslag als 

gemeenteraadslid aan.  Dit ontslag wordt definitief zodra de voorzitter ervan kennis heeft 

genomen. 

 

De voorzitter werd per mail van 30.01.2017 van het ontslag van mevrouw Lahousse 

ingelicht. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akte te nemen van het ontslag dat als 

gemeenteraadslid wordt aangeboden door mevr. Eveline Lahousse. 

 

2 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

Mevrouw Eveline Lahousse, effectief zetelend gemeenteraadslid voor de fractie 

sp.a/Groen, heeft ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeenteraad hebben van dit ontslag akte 

genomen.  Door deze eerste aktename is dit ontslag definitief. 

 

Mevr. Lahousse dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een opvolger 

behorend tot de lijst waarop zij werd verkozen en dit naar rang van deze opvolgers zoals 

vastgesteld in het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14.10.2012 en 

correct bevonden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 23.11.2012. 

 

De eerste in aanmerking komende opvolger verkozen op de lijst waarop mevr. Lahousse 

is verkozen, is – ingevolge eerdere opvolging, afstand en overlijden – de heer Ludo 

Depuydt, Nijverheidsstraat 8 te 8530 Harelbeke. 

 

Alhoewel de gemeenteraadsleden rechtstreeks worden verkozen door het korps van de 

gemeenteraadskiezers, nemen de verkozenen voor de gemeenteraad slechts hun 

mandaat op door de eedaflegging.  Dit geldt ook voor een opvolger. 

 

Voorafgaandelijk aan de eedaflegging dienen de geloofsbrieven van de opvolger door de 

gemeenteraad te worden onderzocht (art.7 par. 3 GD). 

Pas na goedkeuring van de geloofsbrieven mag de opvolger tot de eedaflegging worden 

toegelaten. 

 

De goedkeuring van de geloofsbrieven houdt in dat de gemeenteraad van oordeel is dat: 

 

- de betrokkene nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

- dat hij/zij zich niet in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of 

aanverwantschap of de uitoefening van een ambt of betrekking bevindt.  Mocht dit 

wel zo zijn, dan wordt het raadslid geacht afstand te doen van zijn mandaat. 

 



Indien de gemeenteraad de geloofsbrieven van de heer Ludo Depuydt, opvolgend 

gemeenteraadslid, goedkeurt wordt hij toegelaten tot de eedaflegging. 

 

De eed als gemeenteraadslid wordt afgelegd in handen van de voorzitter van de 

gemeenteraad.  De eedaflegging gebeurt in volgende bewoordingen: “Ik zweer de 

verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

 

 

3 Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 20.02.2017. 

Alhoewel het gemeentedecreet (GD) niet meer expliciet voorschrijft dat er een rangorde 

van de gemeenteraadsleden dient opgemaakt, stelt de omzendbrief van 19.10.2012 

inzake de installatievergadering toch dat het aangewezen is een rangorde onder de 

gemeenteraadsleden op te maken. 

 

De rangorde van de gemeenteraadsleden is in eerste orde in functie van hun anciënniteit 

(art. 8 par. 4 lid 2 GD). De omzendbrief van 19.10.2012 beschouwt als anciënniteit de 

gehele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van een 

gemeenteraad van gelijk welke gemeente. Deze tijdsduur mag dus onderbroken zijn en is 

niet beperkt tot één gemeente. 

Verder bepaalt de omzendbrief dat bij gelijke anciënniteit het aantal naamstemmen in de 

laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad bepalend is. Is ook dat gelijk, dan 

geeft het aantal stemmen van de lijst in deze verkiezingen de doorslag. De voorkeur 

wordt dan gegeven aan het gemeenteraadslid wiens lijst het meeste stemmen behaalde. 

 

De rangorde tussen de gemeenteraadsleden dient te worden bepaald door de 

gemeenteraad gezien geen enkel ander gemeentelijk bestuursorgaan als bevoegd wordt 

aangewezen. 

 

De rangorde is belangrijk, bijvoorbeeld bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter van de 

gemeenteraad en indien deze zelf geen vervanger heeft aangewezen, of - onder 

hetzelfde voorbehoud - wanneer deze wegens verbodsbepaling niet kan zetelen. In dat 

geval is het het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit, behoudens indien de 

voorzitter een vervanger heeft aangewezen, dat tijdelijk vervangt. Ook bij de vervanging 

van een schepen die tijdelijk afwezig is speelt de rangorde. 

 

De rangorde dient te worden herzien ingevolge het ontslag van mevr. Eveline Lahousse 

als gemeenteraadslid en de installatie van de heer Ludo Depuydt. 

 

 

4 Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales en raadscommissie vrije tijd. Vervanging 

vertegenwoordiger voor de fractie Sp.a-Groen.  Aanduiden voorzitter voor 

de raadscommissie vrije tijd. 

Ingevolge de ontslagname van mevr. Eveline Lahousse, zetelend gemeenteraadslid voor 

de Sp.a-Groen, dient het ontslagnemend raadslid vervangen te worden als lid in de 

raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales 

en als lid/voorzitter in de raadscommissie vrije tijd. 

 

Op 08.02.2017 werden voor de fractie Sp.a-Groen twee voordrachten ingediend voor de 

desbetreffende raadscommissies.  

 

De eerste voordracht draagt de heer Ludo Depuydt voor als lid voor deze fractie van de 

raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales.  

 



De tweede voordracht draagt eveneens de heer Ludo Depuydt voor als lid voor deze 

fractie van de raadscommissie vrije tijd. 

 

Deze voordrachten voldoen aan de vereisten van art. 39 par. 3 van het gemeente-

decreet. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld, na ontvankelijkheidsverklaring, Ludo 

Depuydt als lid van de raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie 

en intercommunales en als lid van de raadscommissie vrije tijd aan te duiden. 

 

Mevr. Lahousse dient tevens vervangen te worden als voorzitter van de raadscommissie 

vrije tijd. 

 

Artikel 39 par. 4 van het gemeentedecreet bepaalt dat de burgemeester of schepenen 

geen voorzitter kunnen zijn van een gemeenteraadscommissie.  Het voorzitterschap 

komt dus toe aan gewone raadsleden. 

 

Blijkens artikel 39 van het huishoudelijk reglement wordt de voorzitter van de 

gemeenteraadscommissie aangewezen door de gemeenteraad.  Dit is overigens ook in 

overeenstemming met het principe van de residuaire bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een nieuwe voorzitter voor de raadscommissie 

vrije tijd aan te duiden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen draagt de heer Ludo Depuydt voor als 

voorzitter van de betrokken raadscommissie. 

 

5 Vervanging van een lid behorend tot de N-VA-fractie in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facility. 

Aangezien de heer Jacques Maelfait, schepen, verklaarde niet meer te behoren tot de N-

VA-fractie kan hij niet meer als stemgerechtigd lid in een raadscommissie zetelen, noch 

als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden de 

fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.   

 

De heer Maelfait werd destijds aangewezen als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie in 

de raadscommissie grondgebiedszaken en facility. 

 

Gezien het voorgaande moet een nieuw stemgerechtigd lid behorend tot de N-VA-fractie 

in de raadscommissie grondgebiedszaken en facility worden aangewezen. 

 

Elke fractie wijst de mandaten toe die haar toekomen door middel van een voordracht, 

gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.  Om ontvankelijk te zijn moet de akte 

van voordracht ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de 

fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt tenzij de fractie maar uit twee 

leden bestaat in welk geval één handtekening volstaat.  Niemand kan meer dan een akte 

ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. 

 

Overeenkomstig art. 39 par. 3 van het GD werd voor dit mandaat in de raadscommissie 

grondgebiedszaken en facilitaire dienst door de N-VA-fractie een akte van voordracht 

ingediend op 09.02.2017 ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie 

waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte 

ondertekend. 

 

Na ontvankelijkheidsverklaring dient en geheime stemming georganiseerd met het oog 

op de verkiezing van mevr. Marijke Ostyn als stemgerechtigd lid voor de N-VA-fractie van 



de raadscommissie grondgebiedszaken en facilitaire dienst ter vervanging van de heer 

Jacques Maelfait. 

 

 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

6 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Goedkeuren wijzigen meerjarenplan 2015-2019. 

Conform de omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (2013/6) dient W13 

de wijziging van het meerjarenplan voor te leggen aan de gemeenteraad van alle leden 

van W13. 

 

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de algemene vergadering ontving. 

 

De wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 werd door het college in zitting van 

31.01.2017 gunstig geadviseerd. 

 

De wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 wordt aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd. 

 

 

7 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname budgetwijziging 2016.  

Conform artikel 150 en 156 van het OCMW-decreet dient W13 zijn budgetwijziging voor 

te leggen aan de gemeenteraad van alle leden van W13. 

 

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de algemene vergadering ontving. 

 

Het stuk werd door het college in zitting van 31.01.2017 gunstig geadviseerd. 

 

De budgetwijziging 2016 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. 

 

 

8 OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) - W13. 

Kennisname budget 2017.  

Conform artikel 148 van het OCMW-decreet dient W13 zijn budget voor te leggen aan de 

gemeenteraad van alle leden van W13. 

 

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen binnen een termijn van vijftig dagen die 

ingaat op de dag nadat de stad de beslissing van de algemene vergadering ontving. 

 

Het stuk werd door het college in zitting van 31.01.2017 gunstig geadviseerd. 

 

Het budget 2017 wordt aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd. 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

9 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.  Wijziging. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

1.1. De gemeenteraad keurde op 19.12.2016 de belasting op de vergunnings-

aanvragen en meldingen bedoeld in art. 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende 

de omgevingsvergunning tot en met aanslagjaar 2019 goed. 

Artikel 8 van dit belastingreglement van 19.12.2016 bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

1.2. Het decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevings-

vergunning, goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van 

25.01.2017, stuk 1059 (2016-2017) – Nr. 2, voorziet niet in een uitstel van de 

inwerkingtreding van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.   

 

Het decreet van 25.04.2014 voorziet enkel in de mogelijkheid om – mits beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen en inachtneming van een aantal 

vormvoorschriften - de implementatie van het decreet van 25.04.2014 uit te stellen tot 

uiterlijk 01.06.2017. 

 

1.3. Het college heeft, bij beslissing van 07.02.2016, van deze bevoegdheid gebruik 

gemaakt tot de uiterste datum, zijnde 01.06.2017. 

 

1.4. Bij de redactie van het belastingreglement van 19.12.2016 was de tussenkomst 

van de decreetgever en de redactie van het decreet van 25.01.2017 niet te voorzien.  Er 

kon enkel worden uitgegaan van een eventueel klassiek uitstel en niet van de vrij 

spitsvondige regeling die het Vlaams parlement nu heeft aanvaard. 

 

1.5. Bij aangetekende brief tegen ontvangstmelding van 31.01.2017, ontvangen op 

02.02.2017, wijst het Agentschap Binnenlands Bestuur op het voorgaande onder 1.1 tot 

en met 1.3. 

 

Het Agentschap wijst erop dat, indien de stad na 23.02.2017 bij uitstel van 

implementatie van de omgevingsvergunning nog belastingen wil heffen zoals bedoeld in 

de reglementen van 16.12.2013, het voorgaande artikel 8 nog moet worden aangepast. 

 

1.6. Het financieel belang van de stad vereist dat inderdaad lopende het uitstel van de 

implementatie van toepassing van het decreet van 25.04.2014 betreffende de 



omgevingsvergunning de voorgaande belastingreglementen van 16.12.2013 van kracht 

blijven. 

 

Een wijziging van het voormelde art. 8 is dan ook aangewezen zoals in het beschikkend 

gedeelte opgenomen.  Daarbij valt op te merken dat een formele opheffing van de 

aangehaalde belastingreglementen van 16.12.2013 niet noodzakelijk is omdat, zo er 

geen meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, stedenbouwkundige en 

verkavelingsvergunningen meer bestaan, er ook geen belastbare feiten meer zullen zijn 

die onder deze belastingreglementen vallen.  Op die manier wordt vermeden dat, bij een 

eventueel verder opschuiven van de termijn door de decreetgever, art. 8 andermaal zou 

moeten worden gewijzigd. 

 

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

gemeentedecreet. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

Er wordt voorgesteld artikel 8 van het belastingreglement van 19.12.2016 met ingang 

van 23.02.2017 te wijzigen als volgt. 

 

“Artikel 8: 

Dit reglement treedt in werking op het moment dat het uitstel van implementatie van  

het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning – toegestaan  door het 

decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning en 

eventuele latere wijzigingen - in de stad Harelbeke een einde neemt, hetzij in de huidige 

stand van de wetgeving op 01.06.2017.” 

 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

10 Financiële engagementen in het kader van de inrichtingsnota 

Openruimtekamers Gavers en Esser. Akkoordverklaring. 

Op 17.10.2016 gaf de gemeenteraad advies op het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) en inrichtingsnota Openruimtekamers Gavers en Esser tijdens het 

openbaar onderzoek. 

De inrichtingsnota werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd mits rekening te houden met 

de gegeven bemerkingen op de financieringsnota en de onteigening ten behoeve van de 

uitbreiding van het domein te schrappen.  

 

De bemerkingen op de financieringsnota luidden als volgt: 

 

“In het financieringsplan zijn een drietal beheerstaken ten koste van Harelbeke zonder 

voorafgaand overleg: 

o het onderhoud (= eventueel herstel) van de tractorsluis in de Iepersestraat terwijl het 

onderhoud van de overige tractorsluizen bij de provincie opgenomen is. De reden van 

deze opsplitsing is niet duidelijk. 

o het onderhoud van de fietsverbinding ‘missing link’: als de grond van de  

fietsverbinding kosteloos overgedragen wordt naar het stedelijk openbaar domein, 

dan lijkt het logisch dat ook het onderhoud bij de stad ligt. Indien er geen overdracht 

is niet. 

o het onderhoud van de wandelverbinding: zelfde opmerking als vorige. Aangezien het 

pad langs de beek ligt, waar de provincie het onderhoud doet, is dit geen logische 

keuze om dit bij de stad te voegen. 

Het is noodzakelijk dat vooraleer hier definitieve keuzes gemaakt worden, er overleg 

gepleegd wordt tussen stad-provincie om de methodiek en derhalve beheerskosten bij 

een partij onder te brengen.” 



 

De provincie moet beschikken over de instemming van instanties die belast zijn met de 

uitvoering van (gedeelten) van de inrichtingsnota, alvorens de Vlaamse 

Landmaatschappij haar vormelijke goedkeuring kan verlenen en alvorens de deputatie 

kan overgaan tot definitieve vaststelling. In dit geval gaat dit concreet om de financiering 

die ten laste van de stad gelegd wordt. 

 

Op 25.11.2016 vond een overleg plaats tussen de provincie en de gemeenten inzake de 

Eikenstraat. Er waren in de inrichtingsnota hieromtrent geen maatregelen voorzien.  Er 

werd geconcludeerd de Eikenstraat niet te knippen, niet uit te bouwen voor 

gemotoriseerd verkeer, maar in te zetten op de zwakke weggebruiker, vooral de fietser 

en dit vervolgens op te nemen in de inrichtingsnota. 

 

De provincie vraagt in haar schrijven van 19.12.2016, in voorbereiding van de 

aanpassing van de inrichtingsnota ter definitieve vaststelling door de Deputatie, of de 

stad kan instemmen met: 

 

- de tenlasteneming van de onderhoudskosten van de fietsverbinding, met de garantie 

dat deze kosteloos zal worden overgedragen. 

- de tenlasteneming van de onderhoudskosten van de verkeerstechnische maatregelen 

om de Iepersestraat én Eikenstraat autoluw en verkeersveilig te maken. Via verder 

overleg zal nog worden bekeken over wat voor specifieke maatregelen het gaat. Het 

gaat niet om het knippen van wegen via tractorsluizen. 

 

De gemeenteraad moet geen inhoudelijke standpunten innemen over elementen in het 

PRUP of de inrichtingsnota, het openbaar onderzoek terzake is voorbij.  Enkel de 

bevraagde elementen in het schrijven van de provincie, waar financiering van de stad 

gevraagd wordt, komen aan bod. Dit vormt een aanwijzing welke zaken men aan het 

voorbereiden is om aan te passen in de definitief vast te stellen inrichtingsnota.  

 

De provincie komt tegemoet aan de vraag van de stad inzake de fietsverbinding. Over de 

wandelverbinding wordt geen standpunt gevraagd, wat maakt dat het eerder advies 

voldoende duidelijk was en er geen onderhoudstaken aan de stad opgelegd kunnen 

worden. Aangezien men een engagement vraagt over de Eikenstraat, zal men in de 

inrichtingsnota hierover standpunten innemen (wat niet het geval was in de ontwerp-

inrichtingsnota). Voor de Iepersestraat wordt geen engagement gevraagd over het 

onderhoud van de tractorsluis, wat laat vermoeden dat deze piste verlaten wordt en dat 

er gezocht zal worden naar andere autoluwe maatregelen. 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de onderhoudskosten van de fietsverbinding, 

mits kosteloze overdracht aan de stad, en de onderhoudskosten van de 

verkeerstechnische maatregelen om de Iepersestraat en Eikenstraat autoluw en 

verkeersveilig te maken, ten laste van de stad te nemen. Er wordt als uitdrukkelijke 

voorwaarde gesteld dat de verkeerstechnische maatregelen voor deze lokale wegen in 

overleg met de stad moeten bepaald worden. De stad kan als bevoegde overheid voor 

lokale wegen ten allen tijde maatregelen weigeren, evalueren, wijzigen of invoeren. 

 

Deze beslissing wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.  De gemeenteraad is bevoegd 

op basis van art. 42 van het gemeentedecreet (restbevoegdheid van de gemeenteraad). 

 

 

  



11 Wijzigen van Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter 

hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de 

verkaveling Tramstatie). Definitieve vaststelling van het ontwerp van 

rooilijnplan ter verbreding van de voetweg. 

De gemeenteraad stelde op 19.12.2016 het ontwerp van rooilijn voorlopig vast inzake 

het wijzigen/verbreden van de Doornhoutsevoetweg, zijnde voetweg 29 te Hulste (ter 

hoogte van Tivoli) overgaand in voetweg 28 te Bavikhove (tot aan de verkaveling 

Tramstatie.    

 

De verbreding van de rooilijn tot een standaardbreedte van 3 meter is uitgetekend op het 

plan van landmeter Verbuere van 15.09.2016. De bijkomende erfdienstbaarheidstrook 

(waarop de voorliggende wijziging/verbreding slaat) is op dit plan in groene kleur 

aangeduid op de percelen van 3 eigenaars en van 1 pachter.  

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 neemt de herwaardering van het ‘trage wegen 

netwerk’ als beleidsdoelstelling 4. ‘(verkeers)veilige leefomgeving’ op. De detaillering is 

vermeld onder actieplan 4.3. ‘veilige functionele fiets- en wandelverbindingen’. 

In uitvoering van die beleidsintentie wenst het stadsbestuur dit tracé als een soort 

fiets(snel)weg her aan te leggen om de fietsers overal een comfortabele breedte van 3 

meter te geven om veilig en snel te fietsen en kruisen. Dit geldt als alternatief voor het 

dubbelrichtingsfietspad op de parallel gelegen Vlietestraat, waar door de beperkte 

rijwegbreedte die fietsstrook soms als uitwijkstrook voor voertuigen wordt gebruikt. 

 

Het wijzigingsvoorstel wil het publieke gebruik garanderen tussen de Kuurnestraat/Tivoli 

en de Doornhout/Haringstraat en de veiliger en comfortabeler heraanleg van bestaande 

fiets-en voetgangersverbinding mogelijk maken. Dit is verantwoord omwille van de 

vragen en behoeftes van trageweggebruikers (zowel buurtbewoners, schoolkinderen als 

wijkbewoners), omwille van de beleidsintenties van het stadsbestuur om trage wegen te 

herwaarderen en veilige alternatieven te voorzien voor de nabij gelegen, de eerder 

fietsonvriendelijke 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 en zelfs vooraf en tijdens de 

heraanlegwerken een bevoorrechte gesprekspartner voor de stad zijn. Bovendien zullen 

de particuliere eigenaars en gebruikers voor dit publiek gebruik van het groen tracé billijk 

vergoed worden. 

 

Na de eerdere voorlopige vaststelling in de raadszitting van 19 december 2016 werd een 

openbaar onderzoek georganiseerd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering 

van 20.06.2014 dat de regels voor de organisatie van dergelijke openbare onderzoeken 

vastlegt.  

 

Het openbaar onderzoek liep van 23.12.2016 tot 23.12.2017. Uit het proces-verbaal van 

sluiten opgemaakt door het schepencollege op 31.01 nadien, blijkt dat er geen bezwaren 

zijn ingediend.  

 

De raad kan nu de voorgestelde rooilijnwijziging definitief vaststellen. Vervolgens wordt 

het dossier voor beslissing aan de hogere overheid overgemaakt. 

  



 

12 Aankoop pand Gentsestraat 49 in uitvoering van het RUP  Centrum Oost. 

Goedkeuren van de aankoopvoorwaarden zoals bedongen en bij akte vast 

te leggen door Vastgoedtransacties. 

Het pand en perceel met adres Gentsestraat 49 staat al geruime tijd te koop. Het goed is 

gelegen tussen twee in 2015 door de stad aangekochte panden, namelijk Gentsestraat 

nr. 47 en nr. 51.  Dit laatste gebouw is het vroegere kapsalon op de hoek met de 

Ooststraat.  Die drie woningen zijn sterk beeldbepalend omdat ze vooruitspringen uit het 

gevelvlak.  

 

Voor die site voorziet het RUP-Centrum Oost van 23.05.2013 voorkooprechten voor de 

stad en motiveert dit aldus: ‘aangezien de huidige beeldwaarde en kwaliteit van de 

woningen beperkt is, wenst de stad deze in de toekomst op te waarderen zodat er een 

betere beleving van de woonomgeving ontstaat. Om dit te kunnen garanderen en hierbij 

een voorbeeldfunctie te vervullen, schrijft de stad in het RUP een voorkooprecht in’.   

 

Als prioritaire beleidsdoelstelling I is in de Stedelijke meerjarenplanning (SMPJ) 2014-

2019 ingeschreven dat ‘Harelbeke een levendig en aantrekkelijk stadscentrum wil 

creëren, waar bewoners fier op zijn’. In uitvoering van de daaraan gekoppelde Actie 

1.5.3 (‘het centrum wordt een aangename woon- en belevingsruimte’) voorziet het 

investeringsbudget-2017 onder (AR) 261000 / (BI) 005010 de nodige middelen voor de 

aankoop van panden in functie van stadskernvernieuwing. 

 

In uitvoering van en conform het RUP en het SMJP onderhandelde de stad, via 

bemiddeling van Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties, al geruime tijd met de eigenares 

van Gentsestraat nr. 49. De aankoop van dit middelste pand leek essentieel aangezien 

dit als enige van de drie een uitweg via/naar de Graaf Boudewijn I straat heeft en 

aangezien het totale bouwblok pas (her)ontwikkelbaar is wanneer de drie percelen in een 

hand verenigd zijn. Bovendien was de aankoop van dit pand dringend geworden om 

verwaarlozing van de globale site bij verder durende leegstand te vermijden. Er zijn op 

het budget 2017 middelen voorzien zowel voor de sloopstudie als voor de sloopwerken. 

Na aankoop en sloop is het de bedoeling om die site als promotie-grond te koop te 

stellen.  

 

Pas sinds eind 2016 werd een akkoord bereikt. De overeengekomen koopvoorwaarden 

legt Vastgoedtransacties nu, aan de hand van een ontwerp-akte, aan de raad ter 

goedkeuring voor. Indien de hogere overheid de gemeenteraadsbeslissing niet schorst 

noch vernietigt, zal de akte in de eerstkomende maanden worden verleden. 

 

De overeengekomen prijs is conform het schattingsverslag van Vastgoedtransacties en 

de uitgave is voorzien onder (AR) 221000 / (BI) 011921 van het investeringsbudget 

2016.  

 

De financieel beheerder geeft visum voor deze aankoop. 

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan de 

overeenkomen aktemodaliteiten zoals voorzien in de ontwerpakte.  

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien deze aankoop een daad van beschikking omtrent 

onroerende goederen is die niet nominatief in het budget is vermeld (art. 43 par. 2, 12° 

van het gemeentedecreet). 

 

 

  



13 Aanleg en heraanleg voetpaden 2017 - Deel 2 : Evangeliestraat.  

Goedkeuren bestek, raming (103.021,69 euro + 21 % btw) en 

gunningswijze. 

De voetpaden in de Evangeliestraat zijn in slechte staat.  Het voetpad wordt volledig 

vernieuwd.  Aan de oneven huisnummers gebeurt dit met betonstraatstenen en aan de 

even huisnummers met grindgazon en een groenstrook.  De opritten van de huizen aan 

de even huisnummers zijn verhard met waterdoorlatende betonstraatstenen. 

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 17_8 opgesteld door het 

departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 103.021,69 euro excl. btw of 

124.656,24 euro incl. 21 % btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking, gezien de aard van de bestelling en 

gezien deze gunningswijze aan de stad de meeste waarborgen biedt betreffende 

prijsvorming en service. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 224007/020000-GGZ-GGZ 29. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestek, de raming en de gunningswijze 

goed te keuren. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur gezien het ramingsbedrag op 

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

budget is voorzien (toepassing art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

 

DEPARTEMENT FACILITY 

14 Vervangen buitenschrijnwerk turnzaal Arendswijk.  Goedkeuren bestek, 

raming (37.119,50 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De bestaande ramen van de turnzaal op de Arendswijk zijn er vooral aan de kant van de 

parking slecht aan toe.  Op sommige plaatsen is er verhoogd risico dat het glas uit de 

raamstijlen kan vallen. Er wordt voorzien in nieuwe ramen waardoor evacuatie, 

toegankelijkheid en energie-zuinigheid wordt verhoogd.  

 

In het kader van de opdracht werd een bestek met nr. 861.61-A.16/20 opgesteld door 

het departement facility. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37.119,50 euro excl. 21 % btw 

of 44.914,60 euro incl. 21% btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking, gezien de aard van de bestelling (raming lager dan 85.000 euro) 

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 gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een bestek inzake een overheidsopdracht 

die niet opgenomen werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op 

het investeringsbudget hoger is dan 8.500 euro en het project niet nominatief in het 

budget is voorzien (toepassing art. 43 par 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 221000/074010-VT-VT 78. 

 

 

15 Raamovereenkomst voor geïntegreerde HR software.  Goedkeuren bestek 

en gunningswijze. 

Binnen de personeelsdienst wordt op vandaag met diverse systemen naast elkaar 

gewerkt om de diverse HR-processen te kunnen uitvoeren, opvolgen en monitoren. Dit 

resulteert in een bijzonder arbeidsintensieve werking waarbij identieke gegevens op 

verschillende databanken moeten worden ingegeven. Hierdoor ontstaat een groter risico 

op fouten. Deze arbeidsintensieve werkwijze brengt ook met zich mee dat de dienst voor 

80% van haar tijd beheersmatig werkt en er geen of onvoldoende tijd is om ook 

beleidsmatig en inhoudelijk ondersteunend werk te verrichten. Hierdoor wordt de dienst 

ook beperkt in haar doelstelling om een proactieve werking uit te bouwen naar de 

medewerkers, het bestuur en de organisatie toe. 

 

Een geïntegreerde HR-software moet heel wat arbeidsintensieve handelingen 

automatiseren, zodat het herhaaldelijk registreren van data geminimaliseerd wordt en er 

tijd en ruimte ontstaat om beleidsmatig en inhoudelijk ondersteunende rol ten volle op te 

nemen.  

 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. NH-340 opgesteld door het 

departement facility - aankoop. 

 

Uitzonderlijk is er geen raming: de opdracht kon enkel  functioneel beschreven 

worden.  Gezien de complexiteit van de opdracht is het onmogelijk om te bepalen of de 

markt volledig of grotendeels te bieden heeft.  Bovendien kunnen andere besturen 

aansluiten. 

 

De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele 

deelnemer waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald.  

De aanbestedende overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig 

schriftelijk raadplegen om hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen. De opdracht zal 

worden afgesloten voor onbepaalde duur. 

 

Er zijn geïnteresseerde besturen om deel te nemen, die voor het moment geen definitief 

besluit genomen hebben hetzij door budgettaire, hetzij door praktische redenen. 

De stad Harelbeke treedt op als opdrachtencentrale bij de gunning van de opdracht.  De 

andere aanbestedende overheden zijn daardoor vrijgesteld van de verplichting om zelf 

een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op de 

opdrachtencentrale. 

 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 

over de exact benodigde hoeveelheden. 

 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

 

De uitgave voor deze opdracht voor dienstjaar 2017 voor de stad Harelbeke is voorzien 

in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 241000/011200-BOD-BOD 33 Er zal 

ook budget voorzien worden in de volgende jaren. 

 



Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

met bekendmaking (artikel 26, § 2, 1° b van de wet van 15.06.2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten, en latere wijzigingen. De aard van de werken/leveringen/diensten of de 

onzekere omstandigheden maken een vaststelling vooraf van een globale prijs niet 

mogelijk).  

 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek en de gunningswijze ter goedkeuring voorgelegd.  

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een uitgave in het investeringsbudget betreft en 

de opdracht niet behoort tot het dagelijks bestuur, noch nominatief in het budget is 

voorzien (toepassing art. 43 par. 2, 11° van het gemeentedecreet). 

 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

16 IBBA 2017: goedkeuren overeenkomst. 

Van 9 tot 15.04.2017 wordt voor de derde keer de International Belgian Brass Academy 

(afgekort IBBA) georganiseerd in CC het SPOOR en SAMW (stedelijke academie voor 

muziek en woord) te Harelbeke.  

 

Het IBBA-festival zet de koperblazers centraal en dit zowel door een aantal concerten 

met internationaal gerenommeerde artiesten en bands als door de organisatie van 

masterclasses voor leerlingen en studenten.  

 

Het stadsbestuur wenst de organisatie van dit cultureel evenement financieel, inhoudelijk 

en praktisch te ondersteunen en kiest er voor om de diverse afspraken met de 

organisatoren vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.  

 

In het budget 2017 is een bedrag van 20.000 euro opgenomen als financiële 

ondersteuning van IBBA 2017 via BI 070500 AR 649300.  

 

De cultuurraad formuleerde op donderdag 26.01.2017 een positief advies m.b.t. de 

modaliteiten van deze overeenkomst.  

 

De organisatie van het derde IBBA-festival is in handen van de recent opgerichte vzw 

IBBA, wiens statuten en samenstelling op 19.01.2015 neergelegd werden op de griffie 

van de rechtbank en op 20.02.2015 gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad.  

 

De overeenkomst wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.   

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet). 

 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

17 Schenkingen aan het stadsarchief in 2016. Aanvaarding. 

In 2016 ontving het stadsarchief 26 schenkingen. In een ‘Verklaring van schenking’ 

verklaren de schenkers de stukken in volledige en vrije eigendom aan de stad over te 

dragen.  

  



 

Het gaat om volgende schenkingen: 

 

Nr Naam Schenking Datum 

1 Dries Vanneste Oorlogsdagboeken familie 

Vanneste 

05/01/2016 

2 Roger Claerhout Rouwbrieven over inwoners van 

Harelbeke 

02/03/2016 

3 Roger Verhelst - Foto’s van de huldiging 

van de 55-, 60-,en 65-

jarigen 

- Boekje over Bavikhove 

02/03/2016 

4 Bernard Bruggeman - Brochure “Harelbeke 

Muziekstad” 

- Rouwbrieven 

02/03/2016 

 

5 Ronny Speleers Foto’s van een feestgroep 02/03/2016 

6 Ronny Speleers 5 bladen met liedjesteksten 15/03/2016 

7 Robert Simoens Diverse affiches over activiteiten 

in de stedelijke muziekacademie 

22/03/2016 

8 Roger Verhelst Dossiers over de stichting van de 

stedelijke bejaardenraad en de 

stedelijke gezinsraad 

23/03/2016 

9 Rudy Verbrugghe - Cd met foto’s over 

Harelbeke 

- Glasraam over Harelbeke 

29/03/2016 

10 Patrick Verhaeghe Luchtfoto van de firma Marbralys 

te Stasegem 

20/04/2016 

11 Roger Claerhout Doos met rouwbrieven 27/04/2016 

12 Bernard Bruggeman Doos met rouwbrieven 27/04/2016 

13 Mireille Lanneau Fotoarchief Pierre Lano 21/06/2016 

14 Roger Claerhout Bouwplan jongensschool Hulste 22/06/2016 

15 Willem Libert Folders en affiche van de 

koninklijke fanfare Sint-Cecilia 

05/07/2016 

16 Lieve Lefevre Pentekening van het schepenhuis 05/07/2016 

17 Roger Claerhout Doos met rouwbrieven 06/07/2016 

18 Roger Claerhout Doos met rouwbrieven 17/08/2016 

19 Rita Lamon Pentekening van de Sint-Ritakerk 07/09/2016 

20 Johan Van Ruymbeke Bidprentjes 13/09/2016 

21 Roger Claerhout Rouwbrieven 12/10/2016 

22 Jozef Vandenbroucke Vieringsboekjes 03/11/2016 

23 Jozef Vandebroucke Affiches 04/11/2016 

24 Stefaan Huysentruyt Diploma, medaille, ereteken 

Julien Vandenbroucke 

16/11/2016 

25 Jo Moerman Tijdschrift ‘Derlike” 01/12/2016 

26 Bernard Bruggeman Feestmenu restaurant Rembrand 23/12/2016 

 

Om niet telkens per schenking naar de raad te moeten, worden deze eenmaal per jaar 

gebundeld en ter aanvaarding voorgelegd. 

 



Art 43. par. 2  13° van het gemeentedecreet bepaalt dat het definitief aanvaarden van 

schenkingen de bevoegdheid van de gemeenteraad is. 

 

 

18 Oprichten van een netwerk voor psychosociale hulpverlening (PSH) in het 

kader van de gemeentelijke nood- en interventieplanning. 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de opmaak van een Algemeen Nood- en 

Interventieplan (ANIP) voor zijn gemeente. 

 

Een onderdeel van het ANIP, het psycho sociaal interventieplan (PSIP), activeert en 

coördineert psychosociale acties bij noodsituaties zowel in de acute fase als in de nazorg 

voor alle getroffenen. 

 

De structuur van het PSIP binnen de gemeentelijke noodplanning dient gerealiseerd te 

worden door de oprichting van een netwerk psychosociale hulpverlening (PSH), dat als 

doelstelling heeft tussen te komen in die situaties waar de bestaande psychosociale 

diensten geen of onvoldoende hulp kunnen bieden omwille van het dringende, massale 

en/of onverwachte karakter van de situatie.  

 

Via het PSH kunnen een groot aantal vrijwillige hulpverleners, onder een bepaalde 

structuur, worden opgeroepen om op korte tijd in te staan voor de basisopvang van de 

getroffenen.  De gemeente dient met het PSH in te staan voor deze basisopvang. 

 

De taken in deze basisopvang zijn : 

 

 groeperen van niet-gewonden 

 het inrichten van een onthaalcentrum voor deze niet-gewonden en het voorzien 

van vervoer om hen naar het onthaalcentrum te brengen 

 zorgen voor opvang, registratie en psychosociale ondersteuning in het 

opvangcentrum 

 het eventueel openen van een onthaalcentrum voor verwanten van slachtoffers 

 

Voor het uitvoeren van deze basistaken zijn heel wat medewerkers nodig.  Aan het hoofd 

van een PSH staat een coördinator die instaat voor de sturing en het overleg met de 

hulpverleners en logistieke krachten.   

 

Politiezone Mira beschikt over zo een coördinator. In overleg met de korpschefs van de 

politiezone Mira en politiezone Gavers én de burgemeesters van de gemeenten Harelbeke 

en Deerlijk werd beslist om de opdracht van de PSH-coördinator van de politiezone Mira 

uit te breiden met het grondgebied van de politiezone Gavers.  

 

De respectievelijke gemeenten Harelbeke en Deerlijk zorgen voor een groep van 

vrijwilligers waarop de PSH-coördinator in geval van noodsituaties beroep kan doen.  

De PSH-vrijwilliger volgt een opleiding over de werking en taakuitvoering van PSH.  

Deze vrijwilligers kunnen bestaan uit gemeentepersoneel en personeel van het OCMW, 

alsook uit inwoners die zich willen engageren binnen het PSH.   

De prestaties van eigen personeel verricht binnen de PSH-werking worden beschouwd als 

gewone prestaties of extra prestaties in het kader van de werking van de eigen dienst 

zoals beschreven in de rechtspositieregeling. 

De vrijwilligers worden opgenomen in de vrijwilligersverzekering van de stad.  

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1). 

 

  



Volgende beslissing wordt voorgesteld: 

 

- De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een netwerk voor 

psychosociale hulpverlening (PSH) in het kader van de gemeentelijke nood- en 

interventieplanning. 

- De gemeenteraad gaat akkoord om, voor wat betreft de coördinatie van de PSH-

werking, beroep te doen op de PSH-coördinator van de politiezone Mira.  

- De gemeenteraad gaat akkoord om medewerking te verlenen aan het netwerk 

door het ter beschikking stellen van personeel en middelen.  De prestaties verricht 

binnen de PSH-werking worden beschouwd als gewone prestaties of extra 

prestaties in het kader van de werking van de eigen dienst zoals beschreven in de 

rechtspositieregeling.  

- De gemeenteraad gaat akkoord om een oproep te doen aan de inwoners die willen 

fungeren binnen het PSH-netwerk.  Deze vrijwilligers worden tijdens de werking 

PSH verzekerd door de stad Harelbeke.  

- De gemeenteraad keurt de voorgelegde engagementsverklaring goed. 

 

19 Tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de 60ste Record Bank E3 

Harelbeke op 24.03.2017. 

1. Aanleiding en overwegingen 

 

1.1. Op vrijdag 24.03.2017 heeft te Harelbeke de internationale wielerwedstrijd 60ste 

Record Bank E3 plaats.  Deze manifestatie gaat door in de omgeving van de 

Stasegemsesteenweg en de parking van het Forestiersstadion alwaar de officieuze start 

en de aankomst zijn gelegen. 

 

De wielerwedstrijd zorgt traditioneel voor een grote volkstoeloop, vooral in de omgeving 

van de genoemde plaatsen. 

 

1.2. Na de bomaanslagen van 22.03.2016 in de Brusselse metro en op de nationale 

luchthaven te Zaventem geldt nog altijd dreigingsniveau 3 (“Ernstig”). 

 

1.3. Blijkens artikel 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet dienen de gemeenten te 

zorgen voor een goede politie, met name o.m. betreffende de handhaving van de 

openbare veiligheid en de openbare rust. 

 

1.4. De gemeenteraad is van oordeel dat het heersende dreigingsniveau, in relatie tot 

de genoemde wielerwedstrijd, het instellen van het hierna vermelde verbod in de 

aangehaalde perimeter verantwoordt nu in hetgeen wordt verboden iets kan zitten 

opgeborgen of worden verborgen – zoals wapens of springtuigen – dat gevaar of schade 

kan opleveren voor de inwoners en de bezoekers van het evenement.  Een en ander is 

duidelijk gelet op de wijze waarop de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22.03.2016 

werden gepleegd. 

 

1.5. De handhaving van het hierna vermelde verbod vereist een afzetting van de 

betrokken zone met Herashekkens, een beperkt aantal toegangen met name drie, een 

toegangscontrole aan de toegangen door externe security aan te stellen door de 

organisator en tevens toezicht op de naleving van het ingestelde verbod door de lokale 

politie, alsook een bestraffing van de overtredingen van het ingestelde verbod en de 

hierna vermelde verordenende bepalingen met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 

24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties. 

 

1.6. De voorgelegde beslissing werd besproken op de veiligheidscel en met de 

organisatoren. 

 



1.7. De burgemeester heeft zijn akkoord zoals bedoeld in art. 8 par. 6bis de wet van 

10.04.1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gegeven. 

 

2. Voorgestelde beslissing 

 

2.1. Het is verboden om op vrijdag 24.03.2017 van 08.30 uur tot 20.00 uur in het 

bezit te zijn van handtassen, rugzakken, boekentassen of enige andere losse zak waarin 

iets kan worden opgeborgen in volgende perimeter (de zgn. E3 Arena):  

het gebied waarin zijn gelegen (a) de Kwaremontent, (b) het secretariaat E3, (c) De 

Ghistelinck-tent en annexe, (d) de VIP-tent en (e) de installatie “bandjes VIP”, zoals dit 

gebied is weergegeven met groene omranding op het plan dat zich in het dossier bevindt. 

 

De genoemde zone zal door de organisatoren hermetisch dienen te worden afgezet met 

Herashekkens en slechts toegankelijk mogen zijn via de toegangen aangegeven met de 

nummers 1, 2 en 3. 

 

2.2. De organisator dient in te staan voor de toegangscontrole via externe security in 

overeenstemming met de wet van 10.04.1990 tot regeling van de private en bijzondere 

veiligheid en zijn uitvoeringsbesluiten. 

De politiediensten, in het bijzonder de lokale politie, zijn belast met de controle op de 

naleving van deze verordening en het opstellen van processen verbaal inzake 

overtreding. 

 

Goederen die in strijd met artikel 1 de perimeter worden binnengebracht kunnen – 

eventueel tijdelijk – door de politiediensten in beslag worden genomen. 

2.3. Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke 

administratieve geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de 

wet van 24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties van 

maximum 350 euro, indien de feiten worden gepleegd door een meerderjarige, of 175 

euro indien de feiten worden gepleegd door een minderjarige. 

 

2.4. Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 

van het gemeentedecreet.  Ze treedt in werking op het ogenblik van haar bekendmaking 

en heeft uitwerking in de periode aangehaald in artikel 1. 

 

2.5. Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

- de lokale politie; 

- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk; 

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West- Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk 

- de griffie van de Rechtbank van West -Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

 

20 Bijzonder Nood- en Interventieplan Record Bank E3 Harelbeke. 

Op vrijdag 24.03.2017 gaat in Harelbeke de wielerwedstrijd Record Bank E3 Harelbeke 

door.   

 

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken 

besliste de gemeentelijke veiligheidscel een Bijzonder Nood- en Interventieplan op te 

stellen in functie van voormeld wielerevenement. 

 



Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van 

beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van 

die middelen te realiseren. 

 

Voorafgaand aan de goedkeuring van de gouverneur dienen gemeentelijke nood- en 

interventieplannen door de gemeenteraad te worden aanvaard (Wet betreffende de 

civiele bescherming van 31.12.1963 art. 2ter en latere wijzigingen). 

 

Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Record Bank E3 Harelbeke, zoals 

voorgelegd, werd goedgekeurd in de veiligheidscel van 23.01.2017.  Na goedkeuring 

door de gemeenteraad wordt dit BNIP ook voorgelegd aan de gouverneur. 

 

De beslissing zal ook worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van de restbevoegdheid (art. 42 par. 1 van het 

gemeentedecreet). 

 

21 Vragenkwartiertje. 

Besloten zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

22 Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren. 

 


