
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

19 FEBRUARI 2018 

---------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Willy Vandemeulebroucke: Voorzitter; 

Alain Top: Burgemeester; 

Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, 

Inge Bossuyt, Michael Vannieuwenhuyze, Patrick Claerhout: 

Schepenen; 

Dominique Windels: Schepen van rechtswege, Voorzitter van het 

OCMW (niet stemgerechtigd); 

Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, Rik Vandenabeele, 

Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi, Donald Langedock, 

Olivier Vanryckeghem, Tijs Naert, Stijn Soetaert, Marijke Ostyn, 

Lynn Callewaert, Eddy Glorieux, Hilde De Bruyne, 

Stijn Derammelaere, Fleur De Buck, Ludo Depuydt, 

Mireille Vanlerberghe, Daphne Malfait, Hannes Byttebier (vanaf zijn 

eedaflegging): Raadsleden; 

Carlo Daelman: Secretaris 

Verontschuldigd: Kathleen Duchi: Raadslid verontschuldigd voor de dagordepunten 1, 

2, 3; 

Marleen Rogiers: Raadslid verontschuldigd voor de ganse zitting 

  

 

 

De zitting begint om 19.35 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

2 Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 19.02.2018. 

3 Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales. Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie CD&V. 

4 WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). 

Buitengewone algemene vergadering van 28.03.2018. Goedkeuren agenda, 

vervroegde ontbinding en bepaling mandaat. 

5 Onbeheerde voorwerpen (wet van 30.12.1975).  Beheer door de politiezone Gavers 

en eigendomsoverdracht.  

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6 Wijzigen recht van doorgang op het private perceel, Noordstraat 3 ten voordele van 

de garages van de dekenij, Gentsestraat 20, eigendom van de stad. Goedkeuring 

‘wijziging erfdienstbaarheid’ zoals opgenomen in de verkoopsakte voor de 

Noordstraat 3, waarin de Stad tussenkomt. 



7 Vervangen van de huidige verlichting door verlichting met 

bewegingsdetectiesysteem in de Broelkaai tot de Afspanningsstraat.  Goedkeuren 

bestek, raming (37.922 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

8 Stadlandschap Leie & Schelde. Goedkeuren werkplan 2018. 

DEPARTEMENT FACILITY 

9 Aanleggen riolering naar kantine OG Stasegem via Veldrijk.  Goedkeuring raming 

en gunningswijze. 

10 Aanleggen riolering naar Zuiderkouter via Speltstraat.  Goedkeuring raming en 

gunningswijze. 

11 Aansluitingen riolering Zuiderkouter.  Goedkeuring raming en gunningswijze. 

12 Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping. Goedkeuring verrekening 2 en 

gunningswijze. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13 Raamovereenkomst ICT Stad Brugge.  Toetreding. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

14 Reglement feest- en wijkfeestcomités en straatfeesten.  Goedkeuring. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De heer Eric Kerckhof, effectief zetelend gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, is 

overleden op 09.12.2017. 

 

De heer Eric Kerckhof dient als gemeenteraadslid te worden vervangen door een 

opvolger behorend tot de lijst waarop hij 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 opvolgster verkozen op de lijst waarop de heer Eric 

Kerckhof is verkozen, is – ingevolge installatie van eerdere opvolgers en afstanden – de 

heer Hannes Byttebier, Gentsestraat 45 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. 

 

De raad neemt, met betrekking tot de heer Hannes Byttebier kennis van: 

 

- een recent uittreksel uit de bevolkingsregisters; 

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1; 

- een verklaring op eer betreffende het zich niet bevinden in een van de gevallen 

voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet en andere wetgeving; 

- het verslag van de geloofsbrieven opgemaakt door de voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

Uit het verslag inzake de geloofsbrieven blijkt dat de geloofsbrieven van voornoemde 

persoon kunnen worden goedgekeurd. 

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen : 

 

- het gemeentedecreet, in zonderheid art. 7, 11 en 12; 

 

In openbare zitting vergaderd; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Keurt de geloofsbrieven van de heer Hannes Byttebier, opvolgend gemeenteraadslid, goed 

en laat betrokkene toe tot de eedaflegging. 

 

*** 

 

Vervolgens legt de heer Hannes Byttebier in openbare zitting de eed als gemeenteraadslid 

af 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”. 

 

De eedaflegging gebeurt regelmatig. 



 

In openbare zitting vergaderd; 

 

In aanwezigheid van voormelde personen; 

 

BESLUIT: 

 

Neemt akte van deze eedaflegging. 

 

Stelt met unanimiteit vast dat de heer Hannes Byttebier het mandaat van gemeenteraadslid 

heeft opgenomen. 

2. Aanpassing van de rangorde van de gemeenteraadsleden per 19.02.2018. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

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 raadsleden op 

te maken. 

 

De rangorde van de raadsleden is in eerste orde in functie van hun anciënniteit (art. 8 par. 

4 lid 2 GD).  Het gemeentedecreet geeft verder geen antwoord op de vraag wat onder 

anciënniteit moet worden verstaan.  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, zonder daarvoor te kunnen terugvallen op expliciet en 

algemene bepalingen van het decreet, 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, bv. 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 

raadslid met de hoogste anciënniteit dat, behoudens indien de voorzitter een vervanger 

heeft aangewezen - tijdelijk vervangt.  Ook bij de vervanging van een schepen die tijdelijk 

afwezig is speelt de rangorde. 

 

Er werd kennis genomen van de beslissing van 20.02.2017 waarbij voor het laatst de 

rangorde van de gemeenteraadsleden werd vastgesteld.   

 

Er werd tevens kennis genomen van de tabel van de algemene telling van de stemmen, 

gevoegd bij het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de stad Harelbeke 

inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 en van de eedaflegging van de heer 

Hannes Byttebier op 19.02.2018. 

 

Verwijzend naar volgende decretale bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 8 par. 4; 



 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Bepaalt de rangorde tot en met 19.02.2018 van de gemeenteraadsleden als volgt: 

 

Nummer 

op de 

rangorde 

Naam en 

voornaam 

Gecumuleerde 

anciënniteit in 

dagen 

Aantal 

naamstemmen 

in de 

verkiezingen 

van 

14.10.2012 

Aantal 

stemmen 

van de lijst 

van 

betrokkene 

op 

14.10.2012  

1. Beyaert Rita 10.243 2.618 niet van 

toepassing 

2. Vandemeulebroucke 

Willy 

10.243 818 niet van 

toepassing 

3. Pattyn Rik 8.373 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

4. Top Alain 5.880 3.013 niet van 

toepassing 

5. Pattyn Francis 5.880 1.224 niet van 

toepassing 

6. Vandekerckhove 

David 

5.244 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

7. Vandenabeele Rik 4.831 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

8. Mestdagh Rosanne 4.278 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

9. Bossuyt Inge 3.689 1.071 niet van 

toepassing 

10. Duchi Kathleen 3.689 979 niet van 

toepassing 

11. Rogiers Marleen 3.689 791 niet van 

toepassing 

12. Langedock Donald 3.689 613 niet van 

toepassing 

13. Vanryckeghem 

Olivier 

3.669 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

14. Vannieuwenhuyze 

Michaël 

2.968 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

15. Naert Tijs 1.874 622 niet van 

toepassing 

16. Vandebuerie Annick 1.874 618 niet van 

toepassing 

17. Soetaert Stijn 1.874 607 niet van 

toepassing 



18 Ostyn Marijke 1.874 605 niet van 

toepassing 

19. Maelfait Jacques 1.874 552 niet van 

toepassing 

20. Callewaert Lynn 1.874 504 niet van 

toepassing 

21. Glorieux Eddy 1.874 325 niet van 

toepassing 

22. Claerhout Patrick 1.874 312 niet van 

toepassing 

23. De Bruyne Hilde  1.847 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

24. Derammelaere Stijn 1.490 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

25. De Buck Fleur 1.099 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

26 Depuydt Ludo 624 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

27. 

 

Vanlerberghe 

Mireille 

609 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

28. Malfait Daphné 491 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

29 Hannes Byttebier 0 niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

 

3. Raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales. Vervanging vertegenwoordiger voor de fractie CD&V. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Ingevolge het overlijden van de heer Eric Kerckhof op 09.12.2017, zetelend 

gemeenteraadslid voor de fractie CD&V, dient het overleden raadslid vervangen te 

worden als stemgerechtigd lid in de raadscommissie management, personeel, financiën, 

communicatie en intercommunales.  

 

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 gemeentedecreet werd voor de raadscommissie 

management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales door de CD&V-

fractie een akte van voordracht ingediend op 15.01.2018 ondertekend door een 

meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel 

uitmaakt.  Niemand heeft meer dan één akte ondertekend. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van deze voordracht ingediend voor de fractie CD&V op 

naam van de heer Hannes Byttebier voor de raadscommissie management, personeel, 

financiën, communicatie en intercommunales. 



 

Deze voordracht voldoet aan de vereisten van artikel 39 par. 3 van het GD. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Verklaart de ingediende voordracht ontvankelijk. 

 

*** 

 

De gemeenteraad stelt vast dat, gelet op voormelde ontvankelijkheidsverklaring en gelet 

op voorafgaande motivering een geheime stemming dient georganiseerd met het oog op 

de verkiezing van de heer Hannes Byttebier als stemgerechtigd lid voor de CD&V-fractie 

van de raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en 

intercommunales ter vervanging van het overleden raadslid Eric Kerckhof. 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 39 en 35 par. 2, 2°; 

 

De gemeenteraad gaat over tot een geheime stemming in functie van de voormelde 

verkiezing. 

 

27 raadsleden nemen aan de stemming deel. 

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

De heer Hannes Byttebier bekomt 27 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.   

Er zijn 0 onthoudingen. 

 

BESLUIT: 

 

De raad stelt vast dat de heer Hannes Byttebier verkozen is tot stemgerechtigd lid van de 

raadscommissie management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales 

voor de fractie CD&V. 

  



 

4. WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem). 

Buitengewone algemene vergadering van 28.03.2018. Goedkeuren 

agenda, vervroegde ontbinding en bepaling mandaat. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. 

 

Op 28.12.2017 ontving de stad de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering 

van de WIV, die plaatsvindt op woensdag 28.03.2018 om 19.00 u. Deze vergadering 

vindt plaats in de vergaderzaal “dakcafé” in het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54.  

De agenda wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Dit punt was aanvankelijk voorzien voor de gemeenteraad van 28.06.2017.  Deze 

algemene vergadering werd echter door de WIV geannuleerd. 

 

2. 

 

De gemeenteraad neemt ook kennis van een toelichtende nota van Leiedal van 

19.12.2017 die de agenda verder duidt. 

 

3. 

 

De geplande bijzondere algemene vergadering kadert in de overdracht van een 

algemeenheid van WIV aan de N.V. “Internationale luchthaven Kortrijk – Wevelgem”. 

 

In deze N.V van privaat recht participeren de Vlaamse overheid (33 %), de POM 

(Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen (57 %) en de intercommunale 

Leiedal (10%). 

 

Deze nieuwe beheersstructuur is nodig om, gegeven de belangrijke eisen die aan de 

infrastructuur van een regionale luchthaven worden gesteld, aan deze infrastructurele 

eisen te kunnen voldoen.  Tevens wordt zo een rendabele en duurzame exploitatie van 

de betrokken regionale luchthaven nagestreefd. 

 

De N.V. “Internationale luchthaven Kortrijk – Wevelgem” (ILKW) is een specifieke 

beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk – Wevelgem die na een overgangsperiode 

van 10 jaar zou moeten worden in geschakeld in het LOM/LEM-model.  LOM staat voor 

Luchthavenontwikkelingsmaatschappij.  LEM staat voor Luchthavenexploitatie-

maatschappij.  In deze tweedeling staat de publieke sector in voor de ontwikkeling en 

neemt de private sector de exploitatie voor zijn rekening. 

 

4. 

 

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering luidt als volgt. 

 

1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 

van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 761 § 1 van het 

Wetboek van vennootschappen. 

2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige 

dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm van een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 

Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de 

verkrijgende naamloze vennootschap “Internationale Luchthaven Kortrijk-



Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met 

ondernemingsnummer 0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, 

overeenkomstig het voorstel van overdracht. 

3. Volmacht tot overdracht. 

4. Schorsing van de vergadering. 

5. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en 

van het verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot het lopende 

boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, 

afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-

revisor. 

6. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot 

ontbinding van de dienstverlenende vereniging, opgemaakt overeenkomstig 

artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit verslag is een 

staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien 

is vastgesteld. 

Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende 

vereniging, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van 

de raad van bestuur. 

7. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat 

drie vierden van het aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op 

grond van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen.  

8. Voorstel tot afsluiting van de vereffening. 

9. Volmacht formaliteiten. 

 

5.  

 

De gemeenteraad heeft in zitting van 18.11.2013 de heer Alexander De Waele, raadslid, 

en mevrouw Marijke Ostyn, raadslid, aangesteld als respectievelijk vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de duur van de legislatuur.   

 

In zitting van de gemeenteraad van 16.02.2015 werd mevrouw Fleur De Buck, raadslid, 

aangesteld voor de duur van de legislatuur als vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van WIV dit naar aanleiding van het ontslag van de heer Alexander De 

Waele.  

 

6. 

 

Thans dient de gemeenteraad te beslissen over de volgende punten: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28.03.2018; 

- de vervroegde ontbinding van de dienstverlenende vereniging WIV; 

- het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene 

vergadering van 28.03.2018. 

 

7. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken art. 43 

par. 2, 5°; 

- Het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen, 37, 44 en 79 

par. 2;  

- Het decreet van 10.07.2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale 

luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen. 

 



8. 

 

Verwijzend naar de vorige beslissingen: 

 

- het gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013; 

- het gemeenteraadsbesluit van 16.02.2015. 

 

9. 

 

Het college stelt, met verwijzing naar het voorgaande aan de gemeenteraad voor: 

 

- de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28.03.2018 goed te 

keuren; 

- de algemene vergadering te verzoeken te beslissen tot de vervroegde 

ontbinding van de dienstverlenende vereniging WIV; 

- de vertegenwoordiger van de stad in de bijzondere algemene vergadering van 

28.03.2018 te mandateren om voor de hiervoor weergegeven voorstellen van 

de raad van bestuur aan de algemene vergadering te stemmen. 

 

Daarop gaat de gemeenteraad over tot de discussie betreffende de punten genoemd 

onder pt. 4 en 6. hiervoor. 

 

De gemeenteraad sluit zich op, basis van de bekomen gegevens, aan bij het voorstel van 

het college om te beslissen zoals hierna in het beschikkend gedeelte opgenomen. 
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De agenda voor de bijzondere algemene vergadering van de WIV, die plaatsvindt op 

woensdag 28.03.2018 om 19.00 u., wordt goedgekeurd. 

 
Artikel 2: 
 
Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de vereniging W.I.V. verzoekt de 
gemeenteraad van de stad Harelbeke de buitengewone algemene vergadering om de 
dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm van een CVBA “West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem” in het kort “W.I.V.” met zetel te 8500 
Kortrijk, Stadhuis, Grote Markt 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, 
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0207.220.011 en met BTW-nummer 
BE0207.220.011, waarvan het deel uitmaakt met 75 aandelen, vervroegd te ontbinden. 
 
Artikel 3: 
 
De vertegenwoordiger van de stad bijzondere algemene vergadering van de WIV, die 
plaatsvindt op woensdag 28.03.2018 krijgt mandaat om voor de hiervoor weergegeven 
voorstellen van de raad van bestuur aan de algemene vergadering te stemmen. 
 

  



Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betreffende intercommunale. 

5. Onbeheerde voorwerpen (wet van 30.12.1975).  Beheer door de politiezone 

Gavers en eigendomsoverdracht.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Uitzonderlijk worden er bij de politiezone Gavers voorwerpen binnen gebracht met 

nog enige waarde (bv. een armband, een horloge, ...) waarvan de eigenaar niet kan 

geïdentificeerd worden en het voorwerp niet aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd 

kan worden.  

 

Het aantreffen van deze voorwerpen kan eventueel nog verspreid worden via sociale 

media maar na zes maanden (na drie maanden voor fietsen) worden deze goederen 

uiteindelijk eigendom van de gemeente of stad waar het voorwerp gevonden werd. 

 

Voorwerpen zonder enige waarde worden sowieso na de wettelijke termijn of onmiddellijk 

(bij bederfelijke voorwerpen) vernietigd.  

 

2. De wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, buiten particuliere 

eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen 

tot uitzetting beheerst de materie. 

 

3. Het politiecollege besliste op 21.08.2017 aan de gemeenteraden van Harelbeke 

een Deerlijk betreffende buiten particuliere eigendommen gevonden voorwerpen (dus 

niet betreffende de goederen op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen 

tot uitzetting) voor te stellen ten voordele van de politiezone afstand te doen van het 

eigendomsrecht van deze goederen zodra dit door de gemeenten is verkregen mits: 

 

(a) de zone de verplichtingen uit de wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, 

buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 

uitvoering van vonnissen tot uitzetting (zoals de bewaring, de aanleg van een 

register en de opsporing van de eventuele eigenaars) namens de gemeente 

naleeft; 

(b) de zone de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opneemt in de 

begroting en de rekening; 

(c) de zone omtrent het verloop van een en ander rapporteert bij de voorlegging van 

het ontwerp van begroting en rekening. 

 

Dergelijke afstand is verantwoordbaar omdat (a) het in de regel gaat om goederen en 

sommen van geringe waarde, (b) de inkomst – via een gedaalde toelage – toekomt aan 

de participerende gemeenten overeenkomstig de verdeelsleutel en (c) het een efficiënt 

systeem is. 

 

Om ook nog ondersteuning te kunnen bieden aan punctuele situaties of 

humanitaire/culturele projecten vanuit de stad is ook nog volgende voorwaarde 

verantwoord: 

 

(d) de zone dient er zich toe te verbinden om, op verzoek van het college van 

burgemeester en schepenen, fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden en die 

kosteloos eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over 

te dragen: 

 



-  aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden 

humanitair of cultureel project, zowel in binnenland als buitenland. Het college 

bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair of cultureel project is. 

-  aan personen – inwoners van de stad - waarvan de behoeftigheid of nood aan 

materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid 

of de nood aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk 

welke wijze. De behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt 

beoordeeld door het college. 

 

De gemeenteraad is bevoegd aangezien deze beslissing ook reglementaire bepalingen 

bevat. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, buiten particuliere 

eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van 

vonnissen tot uitzetting; 

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

art. 43 par. 2, 2° en 186. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Doet ten voordele van de politiezone Gavers en mits aanvaarding door de zone van de  

hierna vermelde voorwaarden, afstand van het eigendomsrecht van buiten particuliere 

eigendommen gevonden voorwerpen (dus niet betreffende de goederen op de openbare 

weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting) zodra dit eigendomsrecht door 

de stad is verkregen mits volgende voorwaarden: 

 

(a) de politiezone zal de verplichtingen uit de wet van 30.12.1975 betreffende de 

goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg 

geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (zoals de bewaring, de aanleg 

van een register en de opsporing van de eventuele eigenaars) betreffende deze 

goederen namens de gemeente naleven; 

(b) de politiezone zal de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opnemen 

in de begroting en de rekening; 

(c) omtrent het verloop van een en ander zal de politiezone rapporteren bij de 

voorlegging van het ontwerp van begroting en rekening; 

(d) de politiezone verbindt er zich toe om, op verzoek van het college van 

burgemeester en schepenen, fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden en die 

kosteloos eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over 

te dragen: 

-  aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden 

humanitair of cultureel project, zowel in binnenland als buitenland. Het college 

bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair of cultureel project is. 

-  aan personen – inwoners van de stad - waarvan de behoeftigheid of nood aan 

materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid 

of de nood aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk 



welke wijze. De behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt 

beoordeeld door het college. 

 

Artikel 2: 

 

Deze beslissing zal voor aanvaarding worden overgemaakt aan de politiezone Gavers. 

 

Mocht de politiezone deze beslissing niet aanvaarden, dan kan het college beslissen zoals 

hiervoor sub (d) is aangegeven ingevolge zijn bevoegdheid tot het stellen van daden van 

beschikking over roerende goederen eigendom van de stad (57 par. 3, 8°, a. van het 

gemeentedecreet). 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het 

gemeentedecreet. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

6. Wijzigen recht van doorgang op het private perceel, Noordstraat 3 ten 

voordele van de garages van de dekenij, Gentsestraat 20, eigendom van 

de stad. Goedkeuring ‘wijziging erfdienstbaarheid’ zoals opgenomen in de 

verkoopsakte voor de Noordstraat 3, waarin de Stad tussenkomt. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Bij akte van 25.05.1998 van het Aankoopcomité van Kortrijk verwierf de stad een 

erfdienstbaarheid van doorgang jegens de Kerkfabriek St. Salvator op een strook grond 

aan de westelijke zijperceelsgrens van hun onderpastorie in de Noordstraat nr. 3. De 

strook waarop dit recht van uitweg is gevestigd, gaat in eigendom mee met de 

onderpastorie en is sinds 1998 tot op heden als in- en uitrit gebruikt voor de garages van 

de dekenij (eigendom van de stad en gesitueerd achteraan de dekenijtuin, Gentsestraat 

20). 

 

Dit recht van doorgang was opgemeten als lot 1 (oppervlakte van 216m²) op het plan 

Hautekiet van 19.02.1993 ten voordele van de stadsloten 2 (de circulatieruimte voor de 

garages) en 3 (de stadsgrond uit de dekenijtuin waarop de kerkfabriek eveneens in 1998 

een opstalrecht kreeg om de garages te bouwen). De erfdienstbaarheid werd gevestigd 

zonder beding van enige vergoeding, met ingang vanaf mei 1998 en eventueel eindigend 

“wanneer dit recht alle nut heeft verloren of overeenkomstig de artikelen 710bis van het 

burgerlijk wetboek”. 

 

Nu legt notaris Maelfait – op vraag en voor rekening van de kerkfabriek Sint-Salvator – 

de ontwerpakte voor inzake de verkoop van de leegstaande onderpastorie in de 

Noordstraat 3. De kandidaat-kopers zijn de westelijke buren van het aanpalend goed 

(juist naast de doorgang op voormeld lot 1) in de Noordstraat 1, de familie 

Vandenberghe-Libbrecht. In de voorliggende ontwerpakte is verwezen naar voormelde 

erfdienstbaarheidsakte van 1998. Meer bepaald laat de notaris in deze koopakte tussen 

de kerkfabriek en diens kopers, de stad tussen komen (en dus mee tekenen) voor wat 

betreft de clausule “WIJZIGING BESTAANDE ERFDIENSTBAARHEID”.   

 

Uit de ontwerpakte blijkt dat de kandidaat-kopers uit de Noordstraat 1 de onderpastorie 

in de Noordstraat 3, wensen af te breken en het terrein willen integreren in hun 

aanpalend eigendom. Door de inplanting van de door hen te bouwen uitbreiding, wensen 

deze kopers het gevestigde tracé van overgang te vervangen door een nieuw tracé van 



overgang, zoals aangeduid op het metingsplan opgemaakt door landmeter Pol Hautekiet 

te Avelgem op 04.09.2017. Concreet komt het recht van doorgang nu aan de kant van 

de Noordstraat 7 (thans café) te liggen. Alle in 1998 vastgelegde voorwaarden van de 

erfdienstbaarheid blijven behouden, behoudens dat de verlegde erfdienstbaarheid van 

overgang belast wordt met een recht van bovenbouw in het voordeel van het lijdend erf 

(d.i. Noordstraat 3, te kopen door fam. Vandenberghe-Libbrecht).  Onder deze 

bovenbouw moet een minimale hoogte van drie meter (3 m) behouden blijven, teneinde 

de eigenaars van de heersende erven (o.a. de stad in functie van de toegang tot de 

garages van de dekenij) toe te laten deze te bereiken. 

 

De kopers en eigenaars van het lijdend erf krijgen het recht om een muur te bouwen op 

de rooilijn van de Noordstraat met daarin een elektrische schuifpoort waarbij diegene die 

het doorgangsrecht mogen gebruiken, een afstandsbediening zullen krijgen.  Het 

elektriciteitsverbruik en het onderhoud van de elektrische poort zijn ten laste van het 

lijdende erf (de kopers, eigenaars van Noordstraat 3 en 1). Ook de kosten voor de aanleg 

en de onderhoudswerken van de nieuwe overgang zijn integraal te hunnen laste. 

 

Ondertussen leverde het college in oktober 2017 twee stedenbouwkundige vergunningen 

af aan de kandidaat koper, in functie van de herinrichting van het van de kerkfabriek aan 

te kopen perceel. Enerzijds de vergunning om de woning in de Noordstraat 3 te slopen en 

een scheidingswand van 2.4m hoog (met meegaande elektrische poort) te bouwen op de 

rooilijn aan de Noordstraat.  Anderzijds de vergunning voor het bouwen van een 

tuinberging achteraan het perceel, Noordstraat 3 en voor een houten afsluiting van 2m 

hoog langs de te verleggen erfdienstbaarheid . Beide vergunningen zijn afgeleverd onder 

voorbehoud van de burgerlijke rechten. 

 

Het komt de gemeenteraad toe te beslissingen over de erfdienstbaarheidswijziging 

aangezien dit een daad van beschikking betreft over een onroerend goed. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het gemeentedecreet en in het bijzonder art. 43 par. 2, 12° 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De wijzigingen aan het doorgangsrecht zoals omschreven in de ontwerpakte van notaris 

Maelfait worden goedgekeurd.  

 

Instemming wordt verleend aan de tussenkomst van stad, via de wettelijke 

vertegenwoordigers, in de verkoopakte voor het perceel van de Kerkfabriek Sint Salvator 

in de Noordstraat 3 aan de aanpalende eigenaars van de Noordstraat 1 de consoorten 

Vandenberghe-Libbrecht. 

 

Artikel 2:  

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen 

 



7. Vervangen van de huidige verlichting door verlichting met 

bewegingsdetectiesysteem in de Broelkaai tot de Afspanningsstraat.  

Goedkeuren bestek, raming (37.922 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In het kader van de opdracht “Vervangen van de huidige verlichting door verlichting met 

bewegingsdetectiesysteem in de Broelkaai tot de Afspanningsstraat” werd een offerte 

met nr. 20067662 opgesteld door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 

Torhout. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.922,00 excl. btw of € 45.885,62 

incl. 21% btw (€ 7.963,62 Btw medecontractant). 

 

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

zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht kan slechts door één bepaalde 

ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 

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 en het project niet nominatief in het budget 

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

 

Het Lichtplan voor de stad Harelbeke werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 

15.09.2014. Dit Lichtplan is een beleidsinstrument waarin de krachtlijnen voor openbare 

verlichting worden vastgesteld en is opgemaakt na uitgebreide consultaties. De 

uitvoering van dit Lichtplan werd in verschillende fasen gerealiseerd, met beslissingen in 

de gemeenteraad van 13.07.2015 en 20.06.2016. 

 

In de algemene uitgangsprincipes wordt vermeld dat we voortaan kwalitatief willen 

openbaar verlichten: efficiënt verlichten waar nodig en dit via de installatie van lage 

verlichtingsniveaus. We zullen verlichten waar het moet, we zullen minder verlichten of 

doven daar waar het kan. Er is eveneens opgenomen dat de stad steeds met state of the 

art toepassingen wil werken en dat de stad waar nodig innovatieve paden zal inslaan. 

 

Daarnaast zijn er voor verschillende types van wegen verschillende aansturingen en 

principes voor de openbare verlichting vastgelegd. Specifiek voor het voorliggende 

dossier is de bepaling van toepassing op ‘vrij-liggende fietswegen in de open ruimte’: 

 

“Functionele fietswegen worden niet verlicht. Eventueel en bij uitzondering kan 

verlichting gemotiveerd worden voor trajectdelen met een gesloten tunnelbeplanting over 

een langere afstand. In deze gevallen gebeurt de verlichting door instelling van een 

tijdsregime of interactieve aansturing (bv. bewegingsdetectie, …). Daar waar er geen 

bekabeld netwerk is voorzien kunnen systemen met zonne-energie een oplossing bieden. 

Deze uitzondering geldt niet voor trajecten door waardevolle bos- of natuurgebieden. 

Recreatieve fietswegen worden nooit verlicht.” 

 

In het kader van de in uitvoering zijnde Leiewerken werd beslist op de linkeroever op het 

nieuw aan te leggen jaagpad in het deel van het stadscentrum volgverlichting te 

voorzien. Deze innovatieve manier van verlichten komt tegemoet aan de bepalingen van 

het Lichtplan en is een compromis ten opzichte van het standpunt dat door W&Z NV werd 

ingenomen (zij voorzien geen verlichting langs jaagpaden). Ze voorziet verlichting waar 

het moet. 



 

In het verder en aansluitend gelegen traject van de Broelkaai tot aan de 

Afspanningsstraat wordt ook de resterende oude en niet meer functionele bestaande 

openbare verlichting vervangen zodat die nu met dezelfde techniek wordt aangestuurd. 

 

In het buitengebied is er geen openbare verlichting meer voorzien langs de jaagpaden.  

 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 

1, 1° d iii (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden 

uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve rechten). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

- 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:  

 

De offerte met nr 20067662 en de raming voor de opdracht “Vervangen van de huidige 

verlichting door verlichting met bewegingsdetectiesysteem in de Broelkaai tot de 

Afspanningsstraat”, opgesteld door de ontwerper, Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 

Torhout worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 37.922,00 excl. btw of € 45.885,62 

incl. 21% btw (€ 7.963,62 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht kan slechts door één bepaalde 

ondernemer worden uitgevoerd om redenen van bescherming van exclusieve rechten. 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 

budgetcode 225000/067000-GGZ-GGZ 16. 

 



8. Stadlandschap Leie & Schelde. Goedkeuren werkplan 2018. 

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. Gemeentespecifieke 

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, het werkplan 2017 werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 

december 2016. 

 

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

overlegbijeenkomst met het Stadlandschap Leie & Schelde op 11 december 2017. 

 

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’. 

 

De stedelijke MINA-raad adviseerde het werkplan gunstig op 6 februari 2018. 

 

De overeenkomst werd voorgelegd aan de raadscommissie grondgebiedszaken op 14 

februari 2018. 

 

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 2018 regelt wordt als volgt vastgesteld: 

 

 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
WERKPLAN Stadlandschap Leie en Schelde  | 2018  
 
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 Stijn LOMBAERT, 
diensthoofd Griffie/Gebiedsgerichte werking, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de 
deputatie (d.d. __/__/____), 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.    

 
ARTIKEL1: 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 i.h.k.v. het Stadlandschap Leie en Schelde.    
§2. Onderhavige samenwerkingsovereenkomst beschrijft het gedetailleerd werkplan dat in 
overleg met beide partijen (provincie – stad of gemeente) werd opgemaakt. Het werkplan beschrijft 
de synergieën die jaarlijks kunnen worden gerealiseerd i.h.k.v. het Stadlandschap Leie en Schelde.  

en bestaat - indien van toepassing - 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 wordt voorgelegd.  
 

ARTIKEL2: DUUR VAN DE OVEREENKOMST   
Deze overeenkomst wordt aangegaan op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2018. 

 
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 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: 
2000 € voor de uitvoering van landschapsplannen en landschapsbedrijfsplannen; 
1500 € 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 drempel 

om effectief tot de aanleg over te gaan. Het Stadlandschap Leie en Schelde werkt samen met de 
stad Harelbeke aan een regionale demosessie en pilootproject ‘machinaal scheren van hagen’. 
Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het organiseren van een demosessie rond ‘machinaal beheer van houtige kleine 

landschapselementen’ 

- het organiseren van een knotopleiding voor groendiensten van lokale besturen 

- het organiseren van een  regionaal pilootproject ‘machinaal scheren van hagen’ 

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

natuurbeheer’ 

- het opvolgen van de werken 

- de communicatie over het initiatief ‘gecoördineerd agrarisch natuurbeheer’  

De stad Harelbeke staat in voor:  
- de communicatie over het initiatief ‘gecoördineerd agrarisch natuurbeheer’  

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

 
 

- landschappelijk bomenproject  

 
Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het leveren van plantgoed voor de aanplant van een bomenrij in Eiktronk en Lissebroek 

- de communicatie over dit initiatief 

De stad Harelbeke staat in voor:  
- het planten van de bomenrij in Eiktronk en Lissebroek 

- het beheer van de bomenrij in Eiktronk en Lissebroek 

- de communicatie over dit initiatief  

 
 

- 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 aanleveren van beeld en tekst voor een infopaneel over eikelmuis voor plaatsing in de 

Kwademeerslaan 

- het uitvoeren van het actieprogramma soortbescherming ‘eikelmuis’ 

- communicatie over de soortencampagne ‘eikelmuis’ 

De stad Harelbeke staat in voor: 
- het aanreiken van geschikte locaties voor de aanplant van boomgaarden 

- de ophanging van een houten nestkast in de Kwademeerslaan 

- het opmaken en plaatsen van het infopaneel over eikelmuis in de Kwademeerslaan 

- het betrekken van lokale natuurverenigingen en scholen bij de 

soortbeschermingscampagne 

- communicatie over de campagne 

  



 
- 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 Harelbeke staat 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’ 

 
- 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 nagaan van de mogelijkheden voor installatie van een (eventueel tijdelijke) zwaluwtil 

nabij ‘het zwaluwhuisje’ (Gentsestraat) dat in het eerste kwartaal van 2018 samen met 2 

aanpalende woningen zal worden gesloopt. 

- het ter beschikking stellen van tentoonstellingspanelen over zwaluwen 

- communicatie over de campagne en de daarmee verbonden acties (waaronder een 

zwaluwwandeling) 

De stad Harelbeke staat in voor: 
- het nagaan van de mogelijkheden voor installatie van een (eventueel tijdelijke) zwaluwtil 

nabij ‘het zwaluwhuisje’ (Gentsestraat) dat in het eerste kwartaal van 2018 samen met 2 

aanpalende woningen zal worden gesloopt.  

- het opleggen van de constructie van een zwaluwvriendelijk gebouw ter vervanging van de 

gesloopte woningen, dit wordt in de Winvormformule aan mogelijke architecten opgelegd. 

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

subsidiereglement soortenbescherming. Op het budget is daarvoor 250 € voorzien 

- het betrekken van de lokale natuurvereniging en scholen bij de 

soortbeschermingscampagne 

- het opstellen van de tentoonstelling over zwaluwen 

- de organisatie van een zwaluwwandeling op 15 juni 2018 

- het aanleveren van inventarisatiegegevens 

- communicatie over de campagne en de daarmee verbonden acties 

 
§2. Streekeducatie 

 

-  Natuuracademie 

 

Het Stadlandschap Leie en Schelde organiseert samen met PRNC De Gavers een ‘natuuracademie’ 
in Provinciedomein De Gavers. De ‘natuuracademie’ is een reeks waarbij ervaren begeleiders 
kinderen op een spontane manier met de natuur leren kennis maken. 
Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

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

provinciedomein De Gavers 

- het voorzien van een begeleider voor elk van deze sessies 



- communicatie over ‘natuuracademie’ 

De stad Harelbeke staat in voor:  
- het aankondigen en promoten van de ‘natuuracademie’ 

 
 

- (Ambulante) Natuur- en Milieu Educatie 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat samen met PRNC De Gavers 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, waaronder 

bijenspel & -tentoonstelling (voor scholen), zwaluwtentoonstelling (voor scholen), bushcraft 

… 

- 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 geschikte locaties voor de organisatie van 

educatieve activiteiten op vraag 

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

 
- Outdoor education 

 
De stad Harelbeke organiseert samen met de Provincie West-Vlaanderen (PRNC De Gavers – MOS 
– Stadlandschap Leie en Schelde) in 2018-2019 een pilootproject rond ‘Outdoor education’ in De 
Gavers. Verdere afspraken worden gemaakt op de startvergadering die is voorzien begin 2018. 
De Provincie West-Vlaanderen staat (onder andere) in voor: 

- het aanbieden van een geschikte locatie in het Provinciedomein De Gavers voor de 

organisatie van een pilootproject ‘Outdoor education’ 

- de logistieke ondersteuning van het pilootproject ‘Outdoor education’ 

- de pedagogische invulling [o.a. het mee uitwerken van een programma (inhoud en 

producten) voor het pilootproject ‘Outdoor education’] 

- communicatie over het pilootproject ‘Outdoor education’ 

De Stad Harelbeke staat (onder andere) in voor: 
- participatie en procesbegeleiding bij een pilootproject rond ‘Outdoor education’ 

- communicatie over het pilootproject ‘Outdoor education’ 

De Stad Harelbeke voorziet 1000 € voor de organisatie van het pilootproject. 
 

- Gezinszoektocht 

 
De stad Harelbeke werkt samen met het Stadlandschap Leie en Schelde in 2018-2019 mee aan de 
uitwerking van een gezinszoektocht ‘Op avontuur met Blob’ in Harelbeke. De startvergadering 

wordt voorzien in september 2018.  
Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- (samen met een externe dienstverlener) het uitwerken van een gezinszoektocht ‘Op 

avontuur met Blob’ in Harelbeke 

- opmaak en druk van de gezinszoektocht in 1000 exemplaren 

- het aankondigen en promoten van de gezinszoektocht en het concept ‘Blob’ 

De stad Harelbeke staat in voor: 
- het mee uitwerken van (traject, tekst en beeldmateriaal voor) een gezinszoektocht ‘Op 

avontuur met Blob’ in Harelbeke  

- het aankondigen, promoten en verspreiden van de gezinszoektocht 

 
  



 
- 2020 pesticidevrij 

 

In het kader van de campagne ‘2020 pesticidevrij’ wil het Stadlandschap Leie en Schelde in 
samenwerking met VELT vzw en met de lokale besturen van Menen, Kortrijk, Wevelgem en 
Harelbeke een gezamenlijk en regionaal jaarprogramma organiseren bestaande uit een reeks van 
Smoestuinshows, vormingen en ecotuindagen.  
Het Stadlandschap Leie en Schelde staat samen met de regionale VELT-afdeling in voor:  

- de organisatie van een Smoestuinshow op 14/03/2018 in Harelbeke 

- de organisatie van een workshopreeks 

- de mede-organisatie van de ecotuindagen in de regio 

De stad Harelbeke staat in voor: 
- communicatie over de campagne en de daarmee verbonden activiteiten, in het bijzonder de 

Smoestuinshow die door zal gaan op 14/03/2018 in PRNC De Gavers 

 
- 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’ 

- Spijkerland 

 
De Stad Harelbeke wil samen met het Stadlandschap Leie en Schelde een activiteit voor de buurt 

organiseren ter kennismaking met het project ‘Spijkerland’. 
Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- het mee uitwerken van een activiteit voor de buurt ter kennismaking met het project 

‘Spijkerland’ 

- het aanleveren/inzetten van een begeleider voor deze activiteit 

- communicatie over en promotie voor deze activiteit 

De stad Harelbeke staat in voor: 
- de inhoudelijke en logistieke organisatie van een activiteit voor de buurt ter 

kennismaking met het project ‘Spijkerland’ 

- communicatie over het project Spijkerland en promotie voor deze activiteit 

 
§3. STREEKRECREATIE 

 
- Naambordjes Trage Wegen 

Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 
- het organiseren van een groepsaankoop voor naambordjes voor trage wegen 

- het leveren van de naambordjes 

- communicatie over dit initiatief 

De stad Harelbeke staat in voor: 
- het aanleveren van de namen van de betreffende trage wegen 

- (indien van toepassing) het plaatsen van de naambordjes 

- communicatie over dit initiatief 



 

- Projecten speel- en beleefnatuur 

De stad Harelbeke en het Stadlandschap Leie en Schelde bekijken samen de mogelijkheden tot 
reconversie van bestaande groen- en/of speeldomeinen zoals de groenzone gelegen in de 
Harlemboislaan tot ‘speel- en beleefnatuur’. 
Het Stadlandschap Leie en Schelde staat in voor: 

- advies en procesbegeleiding bij projecten van speel- en beleefnatuur 

- plantgoed en natuurtechnische graafwerken voor de uitvoering van projecten van speel- en 

beleefnatuur 

- communicatie over deze projecten 

 
De stad Harelbeke staat in voor: 

- het aanreiken van opportuniteiten of projecten van speel- en beleefnatuur 

- realisatie van de projecten van speel- en beleefnatuur 

- communicatie over deze projecten 

 

§ 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,  
 
Stijn LOMBAERT  Guido DECORTE 
Diensthoofd Griffie/Gebiedsgerichte werking   Gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking   

  
____________________   _______________________ 
 
 
Voor de stad Harelbeke  
 
Carlo Daelman     Alain Top 

Secretaris              Burgemeester     

 
____________________   _______________________ 
  



DEPARTEMENT FACILITY 

9. Aanleggen riolering naar kantine OG Stasegem via Veldrijk.  Goedkeuring 

raming en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school in Stasegem dienen alle rioleringen 

van de verschillende gebouwen op deze site elk afzonderlijk aangesloten te worden op 

het rioleringsnet. 

 

De voorliggende werken omvatten de aanleg van de DWA en RWA rioleringen van aan de 

kantine van OG Stasegem tot in de straat, met daarbij de aankoppeling in de bestaande 

put van het gebouw.  De aansluiting in de hoofdriolering dient door Infrax zelf uitgevoerd 

te worden. 

 

In het kader van de opdracht “Aanleggen riolering naar kantine OG Stasegem via 

Veldrijk” zal door het departement facility ter plaats met een aannemer bekeken worden 

welke de beste uitvoeringsmethode wordt. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 27.500,00 excl. btw of € 33.275,00 

incl. 21% btw (€ 5.775,00 Btw medecontractant). 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een overheidsopdracht die niet opgenomen 

werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het 

investeringsbudget hoger is dan € 8.500 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 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt). 

 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

-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:  

 

De raming voor de opdracht “Aanleggen riolering naar kantine OG Stasegem via 

Veldrijk”, opgesteld door het departement facility wordt goedgekeurd. De raming 

bedraagt € 27.500,00 excl. btw of € 33.275,00 incl. 21% btw (€d5.775,00 Btw 

medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

10. Aanleggen riolering naar Zuiderkouter via Speltstraat.  Goedkeuring raming 

en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school in Stasegem dienen alle rioleringen 

van de verschillende gebouwen op deze site elk afzonderlijk aangesloten te worden op 

het rioleringsnet. 

 

Deze werken omvatten de aanleg van de riolering in synergie met de werken van de 

watergroep. 

 

In het kader van de opdracht “Aanleggen riolering naar zuiderkouter via Speltstraat” zal 

door het Departement facility ter plaats met een aannemer bekeken worden welke de 

beste uitvoeringsmethode wordt. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 excl. btw of € 18.150,00 

incl. 21% btw (€ 3.150,00 Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). De overheidsopdrachten waarvan de 

geraamde waarde lager is dan 30.000 euro kunnen tot stand komen via een aanvaarde 

factuur. 

 

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 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 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

  



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt). 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

-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:  

 

De raming voor De opdracht “Aanleggen riolering naar zuiderkouter via Speltstraat”, 

opgesteld door Departement facility wordt goedgekeurd. De raming bedraagt € 

15.000,00 excl. btw of € 18.150,00 incl. 21% btw (€ 3.150,00 Btw medecontractant). 

 

Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

11. Aansluitingen riolering Zuiderkouter.  Goedkeuring raming en gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe school in Stasegem dienen alle rioleringen 

van de verschillende gebouwen op deze site elk afzonderlijk aangesloten te worden op 

het rioleringsnet. 

 

Na het aanleggen van de nieuwe riolering dient deze aangesloten te worden.  De werken 

om vatten de aansluiting van de riolering aan de hoofdriolering en in de Zuiderkouter. 



 

In het kader van de opdracht “Aansluitingen riolering zuiderkouter” zal door het 

Departement facility ter plaats met een aannemer bekeken worden welke de beste 

uitvoeringsmethode wordt. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 excl. btw of € 18.150,00 

incl. 21% btw (€ 3.150,00 Btw medecontractant). 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). De overheidsopdrachten waarvan de 

geraamde waarde lager is dan 30.000 euro kunnen tot stand komen via een aanvaarde 

factuur. 

 

De gemeenteraad is bevoegd nu het gaat om een overheidsopdracht die niet opgenomen 

werd in het begrip dagelijks bestuur, gezien het ramingsbedrag op het 

investeringsbudget hoger is dan € 8.500 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 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

-De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en latere wijzigingen. 

-De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30.000,00 excl. btw niet bereikt). 

-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

-Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

-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:  

 

De raming voor De opdracht “Aansluitingen riolering zuiderkouter”, opgesteld door het 

Departement facility wordt goedgekeurd. De raming bedraagt € 15.000,00 excl. btw of € 

18.150,00 incl. 21% btw (€ 3.150,00 Btw medecontractant). 

 

  



Artikel 2: 

 

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

 

Artikel 3: 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 150000/080031-WOL-WOL 32 (actieplan AP8.3) (Actie 8.3.1). 

 

12. Renovatie stadhuis Fase 1 zolderverdieping. Goedkeuring verrekening 2 en 

gunningswijze. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20.06.2017 

goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie stadhuis Fase 1 

zolderverdieping.” aan BVBA Depoortere C&F, KBO nr. BE 0480.379.533, Fazantenstraat 

10 te 8530 Harelbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 36.416,36 excl. 

btw of € 44.063,80 incl. 21% btw (€ 7.647,44 Btw medecontractant). 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 861.11-A17/16. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28.11.2017 

goedkeuring aan verrekening 1 voor een bedrag in meer van € 3.543,20 excl. btw of € 

4.287,27 incl. 21% btw. 

 

Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het ook noodzakelijk was om volgende 

wijzigingen aan te brengen: 

 

Bijwerken + € 425,88 

Totaal excl. btw = € 425,88 

Btw + € 89,43 

TOTAAL = € 515,31 

 

Hiervoor werd een offerte ontvangen op 24.01.2018. 

 

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het 

bestelbedrag met 10,90%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 

40.385,44 excl. btw of € 48.866,38 incl. 21% btw (€ 8.480,94 Btw medecontractant) 

bedraagt. 

 

Motivering voor deze verrekening: 

 

- door uniformiteit met het nieuwe glasgeheel wordt het bestaande zijlicht 

vervangen; 

- het nieuw zijlicht is ook korter zodat dit steunt op de versteviging van d vloer 

i.p.v. parket; 

- de vloerpomp diende vervangen te worden aangezien deze lichtjes vervormd was 

en slijtage vertoonde. 

 

Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend. 

 

De leidend ambtenaar, de heer Frederik Ost, verleende gunstig advies. 



 

Voor aanvullende werken mag via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking gehandeld worden. 

 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

De financieel beheerder verleent visum.  

 

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) en artikel 26, §1, 2°, a. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

- 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 latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 37. 

- 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:  

 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “Renovatie stadhuis Fase 

1 zolderverdieping.” voor het totaal bedrag in meer van € 425,88 excl. btw of € 515,31 

incl. 21% btw (€ 89,43 Btw medecontractant) . 

Voor deze verrekening wordt een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking goedgekeurd. 

 

 

Artikel 2: 

 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 

budgetcode 221007/019010-BOD-BOD 47 (actieplan AP9.4) (Actie 9.4.3). 

 

  



DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

13. Raamovereenkomst ICT Stad Brugge.  Toetreding. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De Stad Harelbeke tekende in het verleden in op het ICT raamcontract van de Stad Kortrijk, 

maar deze raamovereenkomst liep ten einde op 31.12.2017. 

 

Een raamovereenkomst - in dit geval voor ICT – vereenvoudigt sterk de aankoop van 

middelen en diensten en vermijdt de administratieve overhead van een klassieke 

overheidsopdracht.  

 

De stad Brugge sloot in hun college van burgemeester en schepenen van 18 oktober 2013 

en 23 december 2013 als opdrachtencentrale een raamovereenkomst af voor diverse ICT 

middelen, deze is verdeeld over meerdere percelen en per perceel gegund aan de 

leverancier met het beste voorstel.  De Stad Kortrijk verlengt het afgelopen raamcontract 

niet en stelt voor aan te sluiten bij de Stad Brugge. 

Deze raamovereenkomst is bovendien ook volledig vrijblijvend, er is dus geen enkele 

aankoopverplichting en geen budgettaire impact. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

- het gemeentedecreet, inzonderheid art. 43 par.2, 11° van het gemeentedecreet. 

 

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 de toetreding tot het ICT raamcontract van de Stad Brugge 

goed. 

 

De gemeenteraad aanvaardt alle technische en administratieve bepalingen van het 

bestek. 

  



DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

14. Reglement feest- en wijkfeestcomités en straatfeesten.  Goedkeuring. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het stadsbestuur hecht veel belang aan een verbetering van het woonklimaat en het 

gemeenschapsgevoel. Feesten spelen daarin een belangrijke rol. Ze bevorderen de 

ontmoeting en de gemeenschapszin. Daarom voert de stad een specifiek toelagesysteem 

in om feesten in Harelbeke te ondersteunen. Dit reglement bepaalt de criteria en 

modaliteiten voor deze toelage. 

 

Naast de ondersteuning wordt in dit reglement onmiddellijk ook de erkenning geregeld.  

 

In het reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen feestcomités, wijkfeestcomités 

en organisatoren van straatfeesten. Om van de ondersteuning – omschreven in dit 

reglement – te kunnen genieten, moeten de organisatoren zich inschrijven in één van 

bovenstaande categorieën. Uitgesloten zijn privé-feesten en activiteiten met een zuiver 

commercieel karakter. De categorieën hebben elk eigen voorwaarden. 

 

De feestcomités worden beperkt tot vier, nl. één in elk van volgende entiteiten: 

Harelbeke, Bavikhove, Hulste en Stasegem. Enkel het Stedelijk Feestcomité van 

Harelbeke krijgt de bijkomende voorwaarde opgelegd zich te richten tot het gehele 

grondgebied van de stad en de ruimere regio. 

 

De wijkfeestcomités worden beperkt tot één per wijk, waarbij het centrum van de vier 

entiteiten (Harelbeke-centrum, Bavikhove-dorp, Hulste-dorp en Stasegem-dorp) wordt 

bediend door de erkende feestcomités van categorie 1. 

 

Organisatoren van straatfeesten richten zich tot tenminste één straat.  

 

De bedragen van de ondersteuning zijn opgenomen in het reglement. De ondersteuning 

voor feest- en wijkfeestcomités kan jaarlijks aangevraagd worden op het eind van het 

jaar via een formulier op de website van de stad. Organisatoren van straatfeesten dienen 

hun aanvraag tenminste vier weken voor de activiteit in eveneens via een formulier op 

de website.  

 

Daar waar feestcomités en wijkfeestcomités een werkings- en financieel jaarverslag 

indienen, volstaat het voor organisatoren van straatfeesten een uitnodiging voor het 

feest, samen met enkele foto’s van de activiteit, in te dienen. 

 

De cultuurraad gaf een positief advies per brief van 9 januari 2018.  

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

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

43 par. 2, 2° 

 

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 reglement ‘Ondersteuning erkende feest- en 

wijkfeestcomités en organisatoren straatfeesten’, waarvan de inhoud hieronder wordt 

weergegeven, goed. 

 

Artikel 1: kader 

 

Het stadsbestuur hecht veel belang aan een verbetering van het woonklimaat en het 

gemeenschapsgevoel. Feesten spelen daarin een belangrijke rol. Ze bevorderen de 

ontmoeting en de gemeenschapszin. Daarom voert de stad een specifiek toelagesysteem 

in om feesten in Harelbeke te ondersteunen. Dit reglement bepaalt de criteria en 

modaliteiten voor deze toelage.  

 

Artikel 2: categorieën en erkenning 

 

Het stadsbestuur onderscheidt verschillende categorieën : 

 

categorie 1: erkende feestcomités 

 

Er wordt één feestcomité erkend per entiteit (Harelbeke, Bavikhove, Hulste en 

Stasegem).  

 

De volgende feestcomités zijn erkend voor zover ze aan onderstaande voorwaarden 

voldoen: Stedelijk Feestcomité Harelbeke, Feestcomité Bavikhove, Feestcomité Hulste en 

Feestcomité Stasegem.  

 

Het feestcomité voldoet aan volgende voorwaarden: 

 

- het doel van het feestcomité is de organisatie van gemeenschapsvormende 

activiteiten (met inbegrip van een kermis- of feestweekend) op het betrokken 

deelgebied van de stad Harelbeke 

- bijkomend richt het Stedelijk Feestcomité Harelbeke zich op het volledige 

grondgebied en de ruime regio 

- het comité organiseert verschillende activiteiten per jaar 

- het jaarlijkse kermis- of feestweekend bestaat uit meerdere activiteiten 

- het comité richt zich tot alle bewoners van de stad, of tenminste op één van de 

vier voornoemde entiteiten, maar de activiteiten zijn toegankelijk voor een 

ruimere doelgroep 

- het comité richt zich tot elke bevolkingsgroep en elke leeftijd 

 

categorie 2: erkende wijkfeestcomités 

 

De stad Harelbeke erkent één comité als wijkfeestcomité per wijk op voorwaarde dat het 

voldoet aan volgende voorwaarden: 

 

- het doel van het wijkfeestcomité is de organisatie van een jaarlijks kermis- of 

feestweekend in de eigen wijk 

- het jaarlijkse kermis- of feestweekend bestaat uit meerdere activiteiten 

- het comité richt zich tot de bewoners de volledige wijk, maar de activiteiten zijn 

toegankelijk voor een ruimere doelgroep 

- het comité richt zich tot elke bevolkingsgroep en elke leeftijd 

 



Het centrum van de vier entiteiten (Harelbeke-centrum, Bavikhove-dorp, Hulste-dorp en 

Stasegem-dorp) wordt bediend door de erkende feestcomités van categorie 1 hierboven. 

 

categorie 3: organisatoren straatfeest 

 

De stad Harelbeke ondersteunt de organisatoren van een straatfeest op voorwaarde dat 

voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

 

- het straatfeest richt zich tot een beperkt aantal straten en tenminste tot één 

volledige straat 

- het comité richt zich tot elke bevolkingsgroep en elke leeftijd  

 

Om van de ondersteuning – omschreven in dit reglement – te kunnen genieten, moeten 

de organisatoren zich inschrijven in één van bovenstaande categorieën. Uitgesloten zijn 

privé-feesten, activiteiten met een zuiver commercieel karakter. 

 

Artikel 3: bedrag van de toelage 

 

De toelage voor de erkende feestcomités is: 

- Harelbeke: 38.000 euro 

- Bavikhove: 2.500 euro 

- Hulste: 2.500 euro 

- Stasegem: 2.500 euro 

 

De toelage voor wijkfeestcomités is vastgesteld op 500 euro. Organisatoren van 

straatfeesten kunnen rekenen op een subsidie van 125 euro.  

 

Artikel 4: procedure 

 

De aanvraag tot erkenning als feest-, wijkfeestcomité en tegelijk ook de aanvraag tot het 

bekomen van de toelage gebeurt via een invulformulier te vinden op www.harelbeke.be. 

Deze aanvraag moet uiterlijk tegen 31 oktober van het betreffende activiteitenjaar 

ingediend zijn om recht te hebben op de uitbetaling. Aanvragen die niet-tijdig worden 

ingediend zullen niet meer in overweging genomen worden in een later (boek)jaar.  

 

Aanvragen voor een toelage voor een straatfeest gebeuren eveneens via een 

invulformulier op  www.harelbeke.be en worden minimum vier weken voor de datum van 

de activiteit ingediend.  

 

Artikel 5: verantwoording 

 

Ter verantwoording van hun jaarwerking dienen erkende feest- en wijkfeestcomités elk 

jaar een werkings- en financieel jaarverslag in samen met een aanvraag tot uitbetaling 

van een nieuwe toelage. 

 

De straatfeestcomités dienen, binnen de vier weken na de activiteit, ter verantwoording 

de uitnodiging voor de activiteit en enkele foto’s in als bewijs dat activiteit plaats vond.  

 

Elke organisator vermeldt op alle publicaties het logo van de stad of tenminste de 

vermelding “met  medewerking van stad Harelbeke”. 

 

Artikel 2: 

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 

Het treedt in werking op 01.03.2018. 

http://www.harelbeke.be/
http://www.harelbeke.be/


DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

15. Vragenkwartiertje. 

 

VARIA GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2018 

 

 

1.Tussenkomst van raadslid Stijn Soetaert: 

Ik laat de secretaris een aantal foto’s tonen van de tussenstrook van de heraangelegde 

Doornhoutse voetweg.  De tussenstrook is momenteel verzakt, zorgt voor keitjes op de 

rijweg en maakt de situatie daar eigenlijk onveilig.  Het lijkt me nodig om daar tussen de 

twee stenen een andere bestrating te gaan voorzien bv van die visgraat betonstenen. 

 

2. tussenkomst van raadslid Hilde De Bruyne ivm de Bruggestraat te Hulste,  

Hierbij wil ik de slechte toestand aankaarten van de verkeerssituatie in de Bruggestraat 

in Hulste sinds er langs beide kanten van de weg betonnen blokken met gevaarlijke 

scherpe hoeken geplaatst werden.  

De Bruggestraat in Hulste is een drukke invalsweg met ook vrachtvervoer dat nodig is  

voor bepaalde bedrijven. Een landelijke gemeente met landbouwbedrijven brengt ook 

groot materiaal op de weg. 

Echter als er nu, sinds die betonblokken er liggen, moet gekruist worden met een of 

ander groot voertuig kan dit niet zonder wat naar rechts uit te wijken met gevolgen. De 

gevolgen zijn beschadigde voertuigen. Veel mensen doen hun beklag dat hun voertuig 

beschadigd is bij het uitwijken omdat ze aan die betonblokken haperen. Het feit dat die 

blokken dan ook nog scherpe randen hebben maakt de schade alleen maar groter. 

Kapotte banden en velgen en krassen, en nu en dan een wagen die op de blokken 

terechtkomt met grotere en duurdere gevolgen. Onlangs was een ere gemeenteraadslid 

nog het slachtoffer van zo’n uitwijkmanoeuver met een total loss als gevolg. 

Zelf als er niet moet uitgeweken worden, bij gewoon kruisen is er volledige aandacht 

nodig. Een fractie van een seconde afwijken is ook al genoeg om schade te hebben. 

Best dat we hier in België wonen en het hier niet dikwijls sneeuwt want dan zijn die 

blokken zelfs niet zichtbaar.  

Hier en daar staat er nog een groene paal tussen/voor/achter maar dan toch nog op een 

afstand zodat die palen niet kunnen voorkomen dat je aan de betonblokken kan haperen.  

Als die blokken al werden gezet als verkeersremmende maatregel dan is de toestand nu 

gevaarlijker dan voorheen. Als die werden gezet voor de veiligheid van de fietsers dan is 

het ook al niet logisch want doordat de blokken maar om de zoveel meter staan is het 

fietspad niet veiliger. En als er ooit een fietser valt en met zijn hoofd op zo’n scherpe 

boord terechtkomt zullen de gevolgen ook niet min zijn. Ik meen mij niet te herinneren 

dat er ooit een ongeval was langs die weg met als oorzaak een wagen die een fietser 

aanreed.  

Op de foto’s kan je zien dat er geen enkele blok is die nog niet geschonden is of waar der 

geen bandensporen op staan. Dit zegt waarschijnlijk genoeg. 

Hebben jullie die toestand al geëvalueerd ? Misschien zijn er ander opties als jullie de 

snelheid willen inbinden en de veiligheid van de fietsers willen garanderen. Andere dan 

de toestand nu met alleen maar kwade mensen als hun wagen beschadigd is en 

oponthoud. 

 

3. tussenkomst raadslid Rosanne Mestdag: 

Een vraagje in verband met de Rijstpekker. Ik meen te weten dat met de bouw van de 

Rijstpekker indertijd beloofd was om een lift te voorzien voor de bovenverdieping. Het 

zou geen gewone lift zijn, maar eerder een lift via de trap zodat de vergaderzalen boven 

bereikbaar zijn voor minder mobiele personen. Kunnen die plannen nog eens bekeken 

worden?  

 



Een tweede puntje over de rijbaankussens in de Steenbrugstraat. Er is indertijd heel wat 

kritiek geweest bij het plaatsen van die kussens, de bewoners klaagden van het lawaai 

als men erover reed. Toen werd dit weggelachen en heeft men hieraan niets veranderd. 

Als je nu van Zwevegem komt moet je over 2 kussens rijden die wel heel grote deuken 

hebben, en deze deuken hebben ook al schade aan het wegdek gebracht. Misschien tijd 

om eens te overwegen of de plaatsing wel zo’n goeie keuze was. Er zijn momenteel al 

andere maatregelen genomen in Stasegem om het verkeer af te remmen.  
 

4. Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele: 

Welke werken zijn er bezig in het Muizelhof? Deze morgen kon er niemand door. 

 

5. Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

Ik heb een aantal vragen.   

5.1.Eerst rond de huisvuilzakken.  Ik vind dat er een slechte serie in zit.  Er zitten heel 

wat huisvuilzakken in die scheuren en waarom worden deze niet ingeruild op het 

stadhuis?  

5.2.Tweede vraag ivm netheid: ik verneem dat de omgeving rond de sporthal en rond de 

oude school vuil staan.  Kan dit bekeken worden? 

 

6. Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem: 

6.1.Ik verneem dat de stad een bestelwagen gekocht heeft op CNG die zeer snel 

overladen wordt.  Klopt dit?  

6.2. Blijkbaar kunnen we geen bruine vuilzakken meer verkrijgen…wat is daar de uitleg 

van?  

 

7. Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

7.1.Wat is de timing van de Leiewerken.  Ik zie dat het sas nu gevuld is met water.  Ik 

veronderstel dat er toch vertraging op zit.  Wat is concreet de uitvoeringsdatum? 

7.2. Kom op tegen kanker:  

Ik stel vast dat de stad focust op een belangrijk evenement, wat ik alleen maar toejuich 

maar ik lees in de collegeverslagen dat er slechts 5 000 euro zou voorzien zijn.  Voor zo’n 

groot evenement lijkt me dat weinig.  Wat is daar de uitleg van?   

Tenslotte heb ik gezien dat we een nota gemaakt hebben rond het Marktcentrum 

betreffende de oproep van Muyters rond City of things.  Ik vond dit een zeer goede nota 

met frisse ideeën.  Het lijkt me zinvol om deze binnenkort in de commissie 

grondgebiedszaken te bespreken. 

 

8. tussenkomst raadslid Lynn Callewaert: 

8.1.Ik heb recentelijk vastgesteld dat de stad een aantal voorstellen die we met 

Beweging.net gelanceerd hebben in de praktijk brengt. Bv de langere kinderopvang bij 

Uit Kajuit, de opvolger bij de Grabbelpas.  Bv het ter beschikking stellen van 

huisvuilzakken voor de kinderopvanginitiatieven, het organiseren van een centraal 

opvangpunt. Waarvoor dank. 

8.2. i.v.m. de verhuis van school Zuid Generaal Deprezstraat naar het VTI en de 

gevolgen ervan voor het kunstonderwijs.  Ik lees in het college dat er een rij zal voorzien 

worden van Sint Augustinus naar het VTI. Dit zou in de loop van het schooljaar gratis zijn 

maar het college gaat ervan uit dat vanaf het volgend schooljaar betalend zal zijn.  Ik 

vraag nog eens om dit te overwegen want het is toch belangrijk ter ondersteuning van 

ons kunstonderwijs dat dit verder gratis kan, ook in het volgend schooljaar. 

 

9. Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik richt mij graag tot collega Hilde De Bruyne.  Ik dacht dat veiligheid van fietsers 

belangrijk was.  U komt telkens in die zin tussen als u het over het lichtplan heeft maar 

nu komt u voor de Bruggestraat tussen niet in functie van de veiligheid van de fietsers 

maar in functie van de veiligheid van de auto’s.  Telt de veiligheid van fietser dan niet 

meer? 

 



Reactie van raadslid Hilde De Bruyne: 

Ik heb gewoon een voorstel gedaan voor een andere afsluiting.  Dit heeft niks met de 

veiligheid van de fietsers te maken.  Heeft u zich al eens afgevraagd als een fietser geen 

fietshelm draagt en hij valt met zijn hoofd op die scherpe betontussenboord hoe het dan 

gesteld is met de veiligheid van de fietser? 

 

Antwoorden vanuit het college 

 

Schepen Patrick Claerhout i.v.m. de Doornhoutsevoetweg: 

De huidige situatie is inderdaad niet ideaal. Bij de voorlopige oplevering hadden we een 

kleiner strook met grasmatten voorzien en bedoeling is dat we de grond die tussen de 

twee betonstroken ligt laten inzakken en verder aanvullen en dan gras erop zaaien. Dat 

was het eerste idee.  Tweede idee is om dat gewoon onmiddellijk te voorzien in 

grasmatten.  Binnenkort zullen we evalueren wat we er best mee doen en we hebben 

bewust de middenstrook vrij gelaten om er een mountainbikepad van te maken.  Op 

vandaag is het inderdaad niet veilig en we bekijken hoe we zo snel mogelijk dit traject 

veilig kunnen maken.  

Wat betreft de vraag rond de trage wegen: ik ging ervan uit dat de gemeenteraadsleden 

op de L-schijf konden maar blijkbaar is dit niet het geval.  Ik bezorg jullie op een andere 

manier het verslag van de werkgroep trage wegen.  Ik wil de oppositie graag betrekken 

bij het verdere denkwerk en ik denk dat we samen moeten gaan voor een beter netwerk 

van trage wegen.   

Wat betreft de Bruggestraat: de paaltjes waren in het verleden constant uitgereden 

tussen de weg en de fietsstrook ligt een strook droog beton.  Als je daar op rijdt met de 

wagen verspreid je steenslag op het fietspad en dat is gevaarlijk.  We moeten wel 

degelijk een afscheiding hebben anders is dit onvoldoende veilig. 

Wat betreft de rijkussens in de Steenbrugstraat: de rijkussens zijn daar aan het inzakken 

omdat de straat daaronder in slechte staat is.  Ik ben me bewust van het probleem en dit 

is doorgegeven voor uitvoering.  Van de onderbreking aan het Muizelhof heb ik geen 

weet.  Veel moeite om de aannemers te sensibiliseren om ons te verwittigen als zij aan 

het werk zijn maar dit lukt niet altijd.  

Wat betreft de Markt en de Leiewerken: de lang verwachte put met de leidingen waar 

iedereen zo lang over discuteert heeft op de Vrijdomkaai is eindelijk geplaatst.  We 

kunnen binnenkort de aansluiting van het OCMW doen.  Vanaf dan kunnen we vanaf de 

school stelselmatig opschuiven richting Hoge Brug.  Ook aan de Markt zijn de werken 

gestart.  Ik ben zeer tevreden over de nieuwe aannemer.  Het gaat goed vooruit.  Er is 

een goede samenwerking tussen Furnibo aan de Leiewerken en er is een heel goede 

werfleider dus ik heb hoop dat het vanaf nu heel snel in de goede richting gaat. 

Wat betreft de verdere timing van de leieboorden: tegen eind mei zou alles moeten klaar 

zijn tot aan het Paretteplein, tot aan de Hospitaalstraat en tegen de zomer of kort na de 

zomer tot aan de Hoge Brug.   

Voor wat betreft de rest van de leieboorden: vanaf dan zal men vanaf Kuurnebrug 

evolueren richting sas en vanaf Hoge Brug richting sas om dan het laatste stukje ergens 

in 2019 toe te leggen aan de nieuwe sluis.  Het voordeel van de nieuwe timing van de 

werken van de markt is dat we in één keer de Vrijdomkaai volledig afgewerkt zullen 

hebben.  Zowel de bestrating als het nieuwe gebouw zal aanwezig zijn. 

Reactie op raadslid Lynn Callewaert wat betreft de rang van school Augustinus naar 

school Zuid.  Het is inderdaad gratis begeleiding.  Het was niet per definitie de bedoeling 

om de rang ook betalend te maken in de toekomst.  Het college had daar een andere 

mening over we zouden alles nog bekijken.   

 

Tussenkomst secretaris Carlo Daelman: 

Ik heb zopas het verslag nagekeken.  Het verslag stemt niet overeen met de bedoeling 

van het schepencollege.  Het was wel degelijk de bedoeling om in de zomer alles verder 

te evalueren. 

 

  



Tussenkomst van voorzitter Willy Vandemeulebroucke: 

Ik wil toch even opmerken dat de discussie over wie naar de muziekschool kan en wie 

niet een discussie is van lange aard.  Als er gratis rang voorzien wordt voor één school 

dan moeten we dit doen voor alle scholen.  Ik heb de tijd meegemaakt dat mijn kinderen 

niet naar de muziekschool konden omdat er onmiddellijk na het einde van de 

centrumschool gestart werd om de kinderen van de centrumschool niet te lang te laten 

wachten waardoor mijn kinderen vanuit het gemeenschapsonderwijs niet op tijd in de 

muziekschool geraakten. 

 

Tussenkomst schepen Jacques Maelfait i.v.m. de Doornhoutsevoetweg: ik heb steeds 

voorgesteld om grasdalen tussen de twee stroken te leggen naar veiligheid toe van de 

fietser en waarvan de grasdalen ook een groene zone creëren, maar helaas er was te 

weinig geld. Dat was mijn mening. Het college heeft anders beslist. ,Op de vraag van 

Hilde over de Bruggestraat wil ik duidelijk zeggen dat ik steeds gezegd heb dat er 

paaltjes moeten staan voor de betonblokken i.p.v. achter de betonblokken, en dit op 

gelijke afstand van het hele traject daar de veiligheid primeert van de fietsers en 

voetgangers. De automobilisten moeten hun snelheid aanpassen zodoende de geplaatste 

weg signalisatie te respecteren. 
 

Tussenkomst OCMW voorzitter Dominique Windels ivm de vraag van Rosanne Mestdag 

en de Rijstpekker: 

De Rijstpekker is nu eigendom van het zorgbedrijf.  Het is de eerste keer dat ik de 

insteek van een lift hoor.  Ik zal dit verder bekijken in de werking en indien dit nodig is, 

neem ik dit op naar het zorgbedrijf. 

Dominique Windels als reactie op de tussenkomst van Lynn Callewaert ivm het Lokaal 

Overleg Kinderopvang:  

We zijn heel intensief bezig met deze materie.  Wij bieden op verschillende manieren 

extra ondersteuning aan de onthaalmoeders.  Wij voorzien een dag van onthaalouder wat 

zeer gewaardeerd werd door de talrijke aanwezige initiatieven.  We hebben nu de insteek 

van de gratis huisvuilzakken naast het jaarlijkse aanbod van strooizout.  We voorzien 

drie keer opleiding per jaar en we hebben nu ook zoals u opmerkt een nieuwe digitale 

kinderopvangzoeker online gezet, deze is zeer gebruiksvriendelijk voor zowel gebruikers 

als door de initiatieven zelf.  Dat hebben we gedaan samen met Kortrijk via W13. 

 

Reactie van raadslid Lynn Callewaert: 

Ik ben blij dat dit een regionaal initiatief is maar ik hoop dat het gebruiksvriendelijker is 

voor de onthaalmoeders dan vroeger. 

 

Reactie van voorzitter Dominique Windels: 

Het is inderdaad gebruiksvriendelijker.  De onthaalouders kunnen er beter weg mee.  Het 

feit dat er nu ook kleine initiatieven reeds gebruik van maken wijst in deze richting. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn: 

Ik merk dat de Rijstpekker heel vaak druk bezet is.  Er kan moeilijk van gebruik gemaakt 

worden met een gesplitste zaal.  Ze is eigenlijk moeilijk te reserveren.  Zou het kunnen 

zijn dat het systeem veranderd is met de overgang met de Rijstpekker van de stad naar 

het zorgbedrijf. 

 

Tussenkomst schepen Michaël Vannieuwenhuyze: 

Wat betreft de vuile omgeving van de sporthal en de omgeving van de school: ik neem 

dit mee en vraag om dit verder op te kuisen.  Wat betreft Kom op tegen kanker: het 

budget bedraagt 23 500 euro en geen 5 000. Dit stond verspreid in de begroting. 

Wat betreft Uit Kajuit en de kinderopvang: het is zo dat de grabbelpas zijn tijd gehad 

heeft.  Het aantal deelnemers daalde.  Grabbelpas werd herdacht richting Uit Kajuit en 

we hebben ervoor gezorgd dat er een centrale kinderopvang komt en die zal er ook 

komen in de nieuwe zomerkampen die er aan komen. 

 



Tussenkomst schepen Inge Bossuyt ivm de gescheurde huisvuilzakken: 

Sinds de nieuwe huisvuilzak is de stad een verkoopspunt net zoals bv Delhaize een 

verkoopspunt is.  Wij zijn niet meer de verdeler of grossier dus als er kapotte zakken zijn 

moet men bij de grossier zijn dus bij Imog.  Wat betreft de afschaffing van de oranje 

zakken : sinds het nieuwe decreet wordt bedrijfsafval gelijk gesteld aan huisafval, zowel 

naar prijs als naar inhoud is dit dezelfde.  De kleur doet er dus niet meer toe maar de 

zelfstandigen krijgen uiteraard nog een factuur om in hun onkosten te steken. 

Wat betreft netheid: deze week zijn we gestart met een zwerfvuilcampagne.  We hebben 

het vervroegd naar eind februari omdat we in maart met teveel wielerwedstrijden zitten 

die ook veel energie vragen van onze diensten. 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 19 FEBRUARI 2018 

 

 

Openbare zitting 

 

1 Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid en 

eedaflegging. 

 

Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik wil het nieuwe gemeenteraadslid van harte welkom heten in deze gemeenteraad.  Het 

is niet de eerste keer in deze legislatuur dat we nieuw bloed in deze raad krijgen.  We 

hebben een aantal mensen die vertrekken omdat ze politiek en beroepsleven onmogelijk 

konden combineren.  Op vandaag moeten we vaststellen dat wij jammergenoeg ook een 

gewaardeerd raadslid verloren hebben door een vreselijke ziekte maar ik wil in elk geval 

toch de nieuwkomer welkom heten.  Ik heb al veel goede en kwalitatieve geluiden 

gehoord uit de OCMW-raad.  Naar verluid is Hannes Byttebier een betrokken en kritisch 

raadslid en die hebben we hier nodig. Welkom. 

 

5. Onbeheerde voorwerpen (wet van 30.12.1975).  Beheer door de politiezone 

Gavers en eigendomsoverdracht. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Pattyn: 

Ik begrijp de bedoeling van dit agendapunt.  Ik vind het ook een goed idee maar ik vind 

de term lokale zorgbehoevende geen goede term.  Die term is te beladen. 

 

Antwoord van burgemeester Alain Top: 

Men heeft in de notulering onderscheid willen maken tussen enerzijds fietsen ten 

voordele van een humanitair project in het buitenland en anderzijds fietsen ten voordele 

van mensen die het moeilijk hebben hier in de regio Harelbeke of in Deerlijk.  Die term 

werd gebruikt om het onderscheid te maken.  Misschien is deze niet 100 % goed 

gekozen.  We bekijken dit verder. 

 

 

6. Wijzigen recht van doorgang op het private perceel, Noordstraat 3 ten 

voordele van de garages van de dekenij, Gentsestraat 20, eigendom van de 

stad. Goedkeuring ‘wijziging erfdienstbaarheid’ zoals opgenomen in de 

verkoopsakte voor de Noordstraat 3, waarin de Stad tussenkomt. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Pattyn: 

In de marge van dit agendapunt.  Ik las dat het college voorstelt om te berusten voor 

wat betreft de procedure rond voetweg 47. 

 

Antwoord van schepen Annick Vandebuerie: 

Dat klopt.   

 

 



7. Vervangen van de huidige verlichting door verlichting met 

bewegingsdetectiesysteem in de Broelkaai tot de Afspanningsstraat.  

Goedkeuren bestek, raming (37.922 euro + 21 % btw) en gunningswijze. 

 

Tussenkomst van raadslid Kathleen Duchi: 

Wat gebeurt er met de verlichting tussen de Afspanningsstraat en de Kervynstraat?  Blijft 

die staan? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

De lichten blijven daar voorlopig staan. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

In de rand van dit agendapunt wil ik een opmerking maken over de openbare verlichting 

in de Eikenstraat.  Het stuk tussen Eikenhof en Deerlijk is momenteel gedoofd.  Het zou 

toch enige hinder veroorzaken voor de lopers van onder andere de Gavertrimmers in de 

winter.  In de winter is het donker en mogen de Gavertrimmers de Gavers niet binnen en 

lopen ze langs de Meersstraat zo de Eikenstraat binnen richting Eikenhof en daar staan 

geen lichtpunten.  Dit is een gevaarlijke situatie.  Kunnen daar eventueel een aantal 

lichtpunten opnieuw aangestoken worden. 

 

Mijn tweede vraag omtrent de openbare verlichting is de Spoorwegstraat.  

Het lijkt mij daar toch een beetje donker te zijn. 

 

Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

Ik zou een bijkomend voorstel willen doen voor deze volgverlichting.  We hebben het 

nieuwe tracé van het jaagpad tussen Kortrijk en Zwevegem waar geen verlichting staat.  

Nochtans wordt dit gebruikt door schoolgaande jeugd en de helft van het schooljaar 

speelt zich af in het donker bij de heen en terug rit.  Dit lijkt mij een goed idee om ook 

daar bewegingsdetectie te gaan voorzien.  Ik stel voor dat we eventueel Kortrijk en 

Zwevegem contacteren om er een samenwerkingsproject van te maken om samen met 

de Waterweg te gaan discussiëren.  Voor mij hoeven dit geen hoge palen te zijn, die 

kleintjes zijn goed genoeg. 

 

Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem : 

Wat betreft het jaagpad: is er al een datum voor de opening bekend? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Er is nog geen datum, alles heeft te maken met veiligheid en verantwoordelijkheid in de 

werfzone tussen de Broelkaai en de afspanningsstraat.  U zal weten dat er een expertise 

gaande is betreffende de kwaliteit van de aangelegde kaaimuur tussen Geldof en de 

Waterweg.  Tot op vandaag wenst de aannemer de werfzone niet te openen ondanks 

aandringen van zowel mezelf als de burgemeester recentelijk. 

 

 

Reactie van raadslid Stijn Derammelaere: 

Ik ben het 100% eens met wat raadslid Rita Beyaert zegt en ik wil samen met haar de 

discussie aangaan met de Waterweg want de Waterweg beschouwd een jaagpad niet als 

een fietspad maar als een pad om boten te kunnen bedienen.  Wij vinden met deze 

gemeenteraad dat een jaagpad wel degelijk een fietspad is en dat het in die zin moet 

uitgerust worden.  Deze ingreep moet een trentsetter zijn in de streek. 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

Voor wat betreft de volgverlichting en het jaagpad: uiteindelijk is dit een proefproject.  Er 

zal nieuwe verlichting komen tussen de Hoge Brug en de Afspanningsstraat en we kijken 

uit naar het effect van deze verlichting.  Indien dit zijn vruchten afwerpt kunnen we dit 

project gaan uitbreiden en kunnen we het gesprek aangaan met de Vlaamse Waterweg 

om bv het stuk tussen Kortrijk en Stasegem op die manier verder uit te rusten. 



Wat betreft de Spoorwegstraat: iedereen zal onlangs gezien hebben op de receptie van 

de Harelbeekse ondernemers dat die straat toch vrij goed verlicht is ook zonder onze 

lichten.  Wij profiteren een stuk van de verlichting van de R8.  We hebben toch beslist bij 

de heraanleg om nutsleidingen te voorzien om eventueel latere wijzigingen van het 

beleid daarop te kunnen anticiperen.  Het is wel zo dat we 3 lichtpunten laten branden.  

Dit is het kruispunt van de Zandbergstraat met de Spoorwegstraat.  Het kruispunt van de 

Tuinbouwstraat met de Spoorwegstraat en het kruispunt van de Harlemboislaan met de 

Spoorwegstraat. 

 

Tussenkomst schepen Patrick Claerhout: 

Ook ik ben vragende partij om volgverlichting te voorzien op fietswegen.  Voor wat 

betreft de Doornhoutsevoetweg: ondertussen is alle materiaal binnen in het stadsdepot 

en kunnen we overgaan tot plaatsing.  Dit is in principe ergens volgende week voorzien. 

Infrax is verder aan het experimenteren met Ledverlichting.  We kijken in de richting van 

de toekomstige technologieën en we gaan er ook vanuit dat we lokaal meer zullen 

kunnen sturen dat we bv heel plaatselijk verlichting kunnen aanleggen in functie van een 

feest bv. 

 

 

9. Aanleggen riolering naar kantine OG Stasegem via Veldrijk.  Goedkeuring 

raming en gunningswijze. 

10. Aanleggen riolering naar Zuiderkouter via Speltstraat.  Goedkeuring  

raming en gunningswijze. 

11. Aansluitingen riolering Zuiderkouter.  Goedkeuring raming en 

gunningswijze. 

 

Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

 

We zijn akkoord met de agendapunten die te maken hebben met de nieuwbouw van de 

school van Stasegem.  Ik merk dat de leerlingen goed verhuisd zijn.  Wanneer starten de 

werken? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

De officiële startdatum is 1 maart.  Momenteel zijn de nutsmaatschappijen al bezig om 

voorbereidende werken te gaan doen. Wat betreft de volgorde van de zaken op de werf 

zelf: op de eerste plaats zal de conciërgewoning afgebroken worden en daarna zal het 

hoofdgebouw opgetrokken worden.  Het is van belang om eerst de conciërgewoning af te 

breken omdat daar de elektriciteitskast voor de volledige site en de technische kast voor 

de volledige site opgebouwd zal worden.   Het is een streefdoel om de school opnieuw te 

openen op 1 september 2019.  Ik heb al 2 voorbereidende werfvergaderingen gehad.  Ik 

besef dat dit een heel strak schema is maar ik heb vertrouwen in de architecten en in de 

aannemer en werfleider van het geheel. 

 

 

14. Reglement feest- en wijkfeestcomités en straatfeesten.  Goedkeuring. 

 

Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

Ik wil duidelijkheid vragen over een terminologie die gebruikt wordt enerzijds in het 

reglement anderzijds in de begeleidende brieven:  bij het ene staat er dat er een 

financieel kasverslag zal opgevraagd worden in het andere staat er dat er een financieel 

jaarverslag zal opgevraagd worden.  Het lijkt me een beetje overkill om alle kleine 

organisaties een financieel kasverslag te gaan opvragen.  Misschien moet dit eerder 

beperkt worden tot de grotere structuren.  Dus graag duidelijkheid over wie er een 

financieel kasverslag moet aanleveren en wie een financieel jaarverslag moet aanleveren. 

 

 

 



OPENBARE STEMMINGEN 

 

De besluiten in openbare stemming werden genomen met unanimiteit der stemmen van 

de aanwezige leden. 

 

 

VERSLAG 

 

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 15.01.2018 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

 

 

De zitting eindigt om 21.33 u. 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

Secretaris Voorzitter 

 


