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De zitting begint om 19.40 u 

 

 

DAGORDE 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1 AUDIO. Jaarrekening 2017. Kennisname. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2 Brownfieldconvenant site Lano. Goedkeuren addendum. 

3 Aankoop van 221m² grond uit het perceel-Bruyelstraat 6 i.f.v. een trage 

wegontsluiting naar Ter Kerke. Goedkeuren ontwerpakte zoals voorgelegd door de 

Vlaamse dienst Vastgoedtranscaties. 

4 Erfpacht op het stadspaviljoen in de K.LeopoldIIIlaan nr. 71. Goedkeuren 

erfpachtvoorwaarden ten voordele van de VZW Vrijzinnig Centrum De Geus zoals 

bepaald in de ontwerpakte voorgelegd van de Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

5 Uniforme algemene politieverordening. Negende wijziging.  

6 W13. Goedkeuren statutenwijziging naar aanleiding van het DLB (decreet lokaal 

bestuur). 



7 Politieverordening tot het verbod van glazen recipiënten in een perimeter rond het 

Forestiersstadion naar aanleiding van de voetbalwedstrijd RC Harelbeke – KV 

Kortrijk op 25.09.2018 

8 Vragenkwartiertje. 

*** 

 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

1. AUDIO. Jaarrekening 2017. Kennisname. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

De gemeenteraad heeft op 16.03.2015 de toetreding van het OCMW tot de vereniging 

AUDIO goedgekeurd. 

 

Op 14 juni 2018 keurde de Algemene Vergadering AUDIO de jaarrekening 2017 goed. 

 

Conform artikel 193, 2° van het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 

betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, werd de jaarrekening en het 

desbetreffende besluit van de raad van beheer van AUDIO overgemaakt ter kennisname 

aan de OCMW-raad van Harelbeke. 

 

Conform de artikelen 228 en 174 §2 van het OCMW-decreet dient de jaarrekening tevens 

bezorgd te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen, dus ook aan 

de gemeenteraad van Harelbeke. 

Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen zoals AUDIO moeten immers beheerd worden 

volgens dezelfde regels als het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en 

toezicht. 

 

Het komt de gemeenteraad toe kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van AUDIO.   

De gemeenteraad kan binnen de vijftig dagen na verzending zijn eventuele opmerkingen 

ter kennis brengen van de provinciegouverneur, aan wie het toekomt de jaarrekening 

van AUDIO definitief goed te keuren. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikelen 228 en 174 §2; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken 

artikel 193, 2°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

 



Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Neemt kennis van de jaarrekening 2017 van Audio. 

 

Artikel 2: 

 

Formuleert geen opmerkingen. 

 

Artikel 3: 

 

Deze beslissing wordt ter kennisname overgemaakt aan AUDIO. 

 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

2. Brownfieldconvenant site Lano. Goedkeuren addendum. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

In de gemeenteraad van 21.12.2015 werd een brownfieldconvenant goedgekeurd voor 

de site Lano, gelegen tussen de Zuidstraat en de Beeklaan. 

 

Een brownfieldconvenant heeft als doel de bestuurlijke begeleiding en uitvoering van een 

brownfieldproject te bewerkstelligen. Heel concreet leidt dit tot stedenbouwkundige 

voordelen (vooral qua timing), fiscale en financiële stimuli, opschorting 

leegstandsheffing, e.d. 

 

Het addendum heeft tot doel de actoren te actualiseren. De brownfield werd op 

28.04.2016 door Lano overgedragen aan Textile Developments, waardoor Lano vrij was 

van verbintenissen in het kader van dit Convenant. Lano is vervolgens op 01.04.2018 

middels een aangetekend schrijven uitgetreden uit het convenant. Textile Developments 

en Fegarder hebben een akkoord voor de overdracht van een deel van de brownfield aan 

Fegarder, waardoor deze laatste toetredende actor wordt. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten d.d. 30 maart 2007 en 

wijzigingen 

- Het gemeentedecreet art. 42 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

  



BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Het addendum aan het brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject 

“118. Harelbeke – Site Lano” tussen de Vlaamse Regering en de actor bij het 

voornoemde brownfieldproject, met name: Textile Developments, de toetredende actor 

bij het voornoemde brownfieldproject, met name: Fegarder, en de Regisseurs bij het 

voornoemde Brownfieldproject, met name: Stad Harelbeke, OVAM, Departement 

Omgeving, wordt goedgekeurd als volgt: 

 

ADDENDUM AAN HET BROWNFIELDCONVENANT betreffende het 

Brownfieldproject “118. Harelbeke – Site Lano”  

 

Tussen de hierna vermelde Partijen: 

 

1) het Vlaams Gewest, hier vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, op 

haar beurt vertegenwoordigd door: 

- de heer Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, met kabinet te 1000 

Brussel, Martelaarsplein 19, 

- de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van   Werk, Economie, Innovatie en 

Sport, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7, 

- mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw, met kabinet te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 

 

Hierna de “Vlaamse Regering” genoemd; 

 

En: 

2) Textile Developments bvba, met maatschappelijke zetel te 8720 

Dentergem, Tieltstraat 36, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen 

met ondernemingsnummer 0568.742.771, hier vertegenwoordigd door haar 

zaakvoerder bvba Petrovsky met maatschappelijke zetel te 8720 Dentergem, 

Bulmolenweg 21a, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met 

ondernemingsnummer 0475.267.138, hier vertegenwoordigd door Van 

Meerhaeghe Peter in hoedanigheid van zaakvoerder,  

  hierna “Textile Developments” genoemd; 

 

Textile Developments wordt hierna tevens “Actor” genoemd,  

 

3) Fegarder nv, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem), 

Vlasaardstraat 25, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met 

ondernemingsnummer 0440.649.917, hier vertegenwoordigd door mevrouw De 

Reyghere Liesbet Alfonsine Maria in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder; 

  hierna “Fegarder” genoemd; 

 

Fegarder wordt hierna tevens Toetredende Actor genoemd; 

 

En: 

 

4) Stad Harelbeke, waarvoor optreedt de gemeenteraad, waarvan de 

kantoren gevestigd zijn in 8530 Harelbeke, Marktstraat 29, hier vertegenwoordigd 

door Willy Vandemeulebroucke (voorzitter gemeenteraad) en Carlo Daelman 

(algemeen directeur),  

hierna “Stad Harelbeke” genoemd; 

 



5) de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, intern 

verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, met zetel te Stationsstraat 

110 te 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen 

met ondernemingsnummer 0842.399.963, hierbij vertegenwoordigd Henny De 

Baets in hoedanigheid van administrateur-generaal, 

hierna “OVAM” genoemd; 

 

6) Het Departement Omgeving met zetel te Graaf De Ferrarisgebouw, 

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, hier vertegenwoordigd door Peter 

Cabus in de hoedanigheid van secretaris-generaal 

Hierna “Departement Omgeving’ genoemd; 

 

De Stad Harelbeke, OVAM en Departement Omgeving worden hierna gezamenlijk 

tevens "Regisseurs" genoemd, of elk afzonderlijk een "Regisseur"; 

 

De Vlaamse Regering, de Actoren en de Regisseurs worden hierna gezamenlijk 

tevens de "Partijen" genoemd, of elk afzonderlijk een "Partij". 

Overwegende dat: 

 

(A) Tussen de Vlaamse Regering, Lano, Textile Developments, Stad Harelbeke, 

OVAM en Departement Omgeving op datum van 18 januari 2016 een 

brownfieldconvenant werd gesloten met betrekking tot het 

Brownfieldproject ”118. Harelbeke – Site Lano”, hierna genoemd het 

“Convenant”;  

 

(B) De Brownfield op 28/04/2016 door Lano werd overgedragen aan Textile 

Developments, waardoor Lano vrij was van verbintenissen in het kader van 

dit Convenant. Lano is vervolgens op 01/04/2018 uitgetreden uit het 

Convenant.  

 

(C) Textile Developments en Fegarder een akkoord hebben voor de overdracht 

van een deel van de Brownfield aan Fegarder, zoals opgenomen in 

bijgevoegd plan (verder Projectgebied Fegarder genoemd). Op dit deel van 

de Brownfield is geen bodemsanering vereist en zal de sloop van de 

bedrijfsruimten ondertussen zijn afgerond. De overdracht gebeurt met het 

oog op het realiseren van een deel van het Brownfieldproject en gaat in bij 

het verlijden van de akte m.b.t. de overdracht van het Projectgebied 

Fegarder. 

 

(D) Artikel 15 van het Convenant voorziet dat nieuwe Partijen voor zover dit 

noodzakelijk en/of nuttig is voor de realisatie van het Brownfieldproject tot 

het Convenant alsmede een Realisatieconvenant, kunnen toetreden mits 

akkoord van de andere betrokken Partijen. 

 

(E) Artikel 16 van het Convenant bij een overdracht van rechten en/of plichten 

voorziet dat deze overdracht enkel middels de goedkeuring van de Partijen 

en bijgevolg enkel middels een aanpassing aan het Brownfieldconvenant 

kan gebeuren (behalve overdrachten conform art. 16.6).  

 

 

WORDT ER OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

Artikel 1: Toetreding 

Fegarder treedt toe tot het Convenant betreffende het Brownfieldproject "118. 

Harelbeke – Site Lano", in de hoedanigheid van Actor. 

 

  



Artikel 2: Verbintenissen van de Toetredende Actor 

De Toetredende Actor verbindt zich tot het overnemen van alle (resterende) 

verbintenissen toebehorend aan Textile Developments met betrekking tot het deel 

van de Brownfield zoals opgenomen in bijgevoegd plan (aangeduid als 

‘Projectgebied Fegarder’). 

De Toetredende Actor verbindt zich tot het realiseren van een deel van het 

Brownfieldproject, met name het realiseren van een stedelijke woonwijk in 

overeenstemming met de verkavelingsvergunning, in het Projectgebied Fegarder. 

De Toetredende Actor staat daarbij in voor: 

- het bouwrijp maken van het Projectgebied Fegarder, inclusief infrastructuur en 

nutsvoorzieningen; 

- het eventueel bebouwen van het Projectgebied Fegarder. 

 

Artikel 3: Inwerkingtreding 

Onderhavig addendum treedt in werking op datum van de ondertekening van dit 

addendum door de laatste ondertekenende Partij. 

Dit addendum wordt van rechtswege ontbonden als de eigendomsoverdracht van 

het Projectgebied Fegarder aan Fegarder niet heeft plaats gevonden binnen de 12 

maanden. 

 

*** 

 

Bijlage: Plan met aanduiding van het ‘projectgebied Fegarder’ 

 

Opgemaakt te Brussel op _________ 2018 in één origineel exemplaar dat 

bewaard wordt bij de Vlaamse overheid - Departement Kanselarij en Bestuur, 

Team Secretarie Vlaamse regering, Koolstraat 35, 1000 Brussel. 

Elk van de Partijen ontvangt een door de Vlaamse overheid – Agentschap 

Innoveren & Ondernemen voor eensluidend verklaarde kopie van het Addendum. 

 

VOOR DE VLAAMSE REGERING 

 

De heer Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 

 

Mevrouw Joke Schauvliege,Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

 

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en 

Sport 

 

VOOR DE REGISSEURS 

 

Mevrouw Henny De Baets, Administrateur-Generaal, OVAM 

 

De heer Peter Cabus, Secretaris-generaal, Departement Omgeving 

 

Dhr. Willy Vandemeulebroucke, Voorzitter gemeenteraad, Stad Harelbeke 

 

Dhr. Carlo Daelman, algemeen directeur, Stad Harelbeke 

 

VOOR DE ACTOR 

 

Dhr. Peter Van Meerhaeghe, Petrovsky bvba, Textile Developments 

 

VOOR DE TOETREDENDE ACTOR 

 

Mevr. De Reyghere Liesbet, Gedelegeerd bestuurder, Fegarder nv 



3. Aankoop van 221m² grond uit het perceel-Bruyelstraat 6 i.f.v. een trage 

wegontsluiting naar Ter Kerke. Goedkeuren ontwerpakte zoals 

voorgelegd door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Op 18.06.2018 keurde de gemeenteraad de kosteloze overdracht van openbaar domein 

in de verkaveling Ter Kerke goed, zodat het openbaar domein binnen die wijk naar het 

stadspatrimonium kan worden overgeheveld.  

 

Bij het samenstellen van dit overdrachtsdossier, werd de mogelijkheid onderzocht om 

een groene trage wegverbinding te realiseren tussen de wijk Ter Kerke, via de oude 

begraafplaats rond de kerk en naar het dorpsplein van Bavikhove. De beste optie 

hiervoor bleek de aankoop van een stukje grond uit de tuin van de pastorie in de 

Bruyelstraat 6. Het college nam op 04.07.2017 de principiële beslissing om de Vlaamse 

dienst Vastgoedtransacties deze verwervingsopdracht toe te vertrouwen teneinde de 

gesprekken met de Kerkfabriek Sint-Amandus, eigenaar van die pastorietuin, op te 

starten. 

 

Uit het landmetersplan van Martin Verbeure van 21.11.2017 blijkt dat de aan te kopen 

grond 221 m² groot is (met gereserveerd individueel perceelsnummer 415A2, vierde 

afdeling, sectie A, te nemen uit het perceel 415V, vierde afdeling, sectie A).  

 

Rekening houdend met het schattingsverslag van Vastgoedtransacties van oktober 2017 

vonden enkele onderhandelingsgesprekken tussen de stad en de eigenaar-verkoper 

plaats. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt over de verkoop van die 221 m² grond aan 

50 euro per m². Bovenop die grondprijs moet de stad er ook voor zorgen dat op de 

nieuwe perceelsgrens een nieuwe afsluiting wordt geplaatst. In samenspraak met de 

Kerkfabriek en de stedelijke groendienst wordt geopteerd voor een degelijke kastanje-

houten afsluiting. Ook zal de uiteindelijke aanleg van de voetverbinding door en op 

kosten van de stad gebeuren. 

 

In het kader van de samenstelling door Vastgoedtransacties van de ontwerpakte liet de 

Vlaamse Belastingsdienst weten dat er een meerwaardebelasting of planbatenheffing ten 

bedrage van 1.881,01 euro jegens de Kerkfabriek geldt. Deze planbatenheffing vindt 

haar oorsprong in het RUP Bavikhove Oost dd. 02.09.2012 waarin de initiële 

stedenbouwkundige bestemming van bedoeld perceel (waaruit de stad dus 221m² wenst 

te kopen) van ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’ (blauw aangeduid in het RUP) is 

omgezet in ‘wonen’. Naar aanleiding van huidige verkoop is de meerwaardebelasting 

invorderbaar jegens de “belastingsplichtige met een zakelijk recht” op desbetreffend 

perceel, zijnde de Kerkfabriek. Door voorliggende transactie zal er m.a.w. een extra last 

gevorderd worden jegens de Kerkfabriek die de stad – als koper van dit perceel - thans 

rechtstreeks kan vereffenen bij de Vlaamse Belastingsdienst. De belasting bedraagt 

1.881,01 euro en zal verminderd worden op het afgesproken aankoopbedrag (= 11.050 

euro) zodat de stad aan de verkoper-Kerkfabriek netto 9.168,99 betaalt. 

 

De ontwerpakte van Vastgoedtransacties ligt thans ter goedkeuring voor.  

 

De overeengekomen prijs van 11.050 euro is conform het schattingsverslag van 

Vastgoedtransacties. De uitgave is voorzien onder (AR) 220100 / (BI) 020000 van het 

investeringsbudget 2018. De financieel directeur geeft zijn visum aan deze aankoop. 

 

  



Het bodemattest dat werd afgeleverd door OVAM op 14 mei 2018 vermeldt volgende 

formule: “De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 

bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” Er dient verder 

geen gevolg aan dit attest te worden gegeven. 

 

De gemeenteraad is bevoegd gezien het een daad van beschikking over een onroerend 

goed van de stad betreft.  

 

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld goedkeuring te verlenen aan deze 

ontwerpakte. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

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

artikel 43 par. 2, 12°. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Instemming wordt verleend met de aankoop van een stuk grond met een oppervlakte 

van 221 m² (met gereserveerd individueel perceelsnummer 415A2, vierde afdeling, 

sectie A, te nemen uit het perceel 415V, vierde afdeling, sectie A) door het stadsbestuur 

aan de Kerkfabriek Sint-Amandus Bavikhove. Eveneens wordt goedkeuring verleend aan 

de koopsom ten bedrage van 11.050,00 euro en aan alle andere aankoopvoorwaarden 

zoals voorgelegd door de afdeling Vastgoedtransacties in de ontwerpakte.  

 

Artikel 2: 

 

Het budget voor voormelde aankoop is voorzien op het investeringsbudget AR 220100 - 

BI 020000. Ter zake gaf de financieel directeur al visum.  

 

Artikel 3: 

 

Het college wordt gelast de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen. 

 

4. Erfpacht op het stadspaviljoen in de K.LeopoldIIIlaan nr. 71. Goedkeuren 

erfpachtvoorwaarden ten voordele van de VZW Vrijzinnig Centrum De 

Geus zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd van de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties. 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Sinds een tiental jaren gebruikt VZW Vrijzinnig Centrum De Geus een paviljoen dat deel 

uitmaakt van de stadsinfrastructuur op het K. Leopold-III-plein 71, gekend als de 

Arendswijksite én kadastraal als deel van perceel 1528b3 (3de afdeling, sectie d).  



Het zuidwestelijke gelegen paviljoen op de hoek van het K. Leopold-III-plein, met 

bijhorende uitbouw is in exclusief gebruik bij deze VZW, doch zonder hiertoe over een 

gebruikscontract met de stad te beschikken.  

In zitting van 10 november 2009 nam het schepencollege enerzijds louter kennis van het 

gedoogd gebruik van de verschillende paviljoenen door diverse gebruikers (bijv. 

boekbinders, buurtwerking, Lithos, VZW De Geus …) en besliste anderzijds om er geen 

aparte nuts(tussen)tellers voor de respectievelijke gebruikers te voorzien. 

 

Nu vraagt de VZW om voor haar gedoogd gebruik van vooromschreven paviljoen, 

formele en langdurige gebruiksrechten te bekomen. Er zijn in andere gemeenten 

soortgelijke afspraken gemaakt; bijvoorbeeld in Koksijde (Erfpacht voor 30 jaar ten 

voordele van de vrijzinnige vereniging via raadsbeslissing) en Brugge (Erfpacht voor 99 

jaar ten voordele van de vrijzinnige vereniging in vroeger politiekantoor van stad). 

 

Het schepencollege gaf in zitting van 6 februari 2018 haar principieel akkoord om het 

reeds jarenlange gebruik van dit stadspaviljoen (aangeduid in rode kleur op het plan van 

Grondgebiedszaken van februari 2018) ook voor de toekomst en op langere termijn te 

garanderen. Principieel werd voor een langdurig zakelijk recht onder de vorm van een 

erfpacht (zie Wet over het recht van erfpacht van 10.01.1824) geopteerd. Aangezien dit 

een daad van beschikking betreft, liggen de erfdienstbaarheidsvoorwaarden ter 

goedkeuring aan de raad voor. Volgens de erfpachtwet is dit namelijk “het recht om het 

volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, 

gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. De erfpachter (hier: 

de VZW) krijgt aldus het volledig genotsrecht van het onroerend goed”.  

 

Daarnaast voorziet voormelde collegebeslissing van 6 februari 2018 een bijzondere 

voorwaarde qua HERhuisvesting. Namelijk dat “aangezien de stedenbouwkundige 

bestemming (= zone voor gemeenschapsvoorzieningen) hier niet 100% zeker aan te 

houden is op (middel-)lange termijn, er als extra engagement van de erfpachtgever ten 

voordele van de erfpachter in de akte wordt opgenomen dat bij eventuele vervreemding 

of herbestemming van dit paviljoen, er een nieuwe, evenwaardige huisvesting voor de 

VZW zal worden voorzien.” 

 

De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties legt thans de ontwerpakte aan de raad voor  

houdende alle erfpachtvoorwaarden die VZW De Geus bereid is te aanvaarden (en 

mits/na raadsgoedkeuring bij akte te ondertekenen) : 

 

• erfpacht op het paviljoen van de stad dat deel uitmaakt van de stadsinfrastructuur 

op het K. Leopold-III-plein 71, gekend als de Arendswijksite én kadastraal als deel 

van perceel 1528b3 (3de afdeling, sectie d). Dit paviljoen en buitenruimte is 

aangeduid in rode kleur op het plan van februari 2018 van het stedelijk 

Departement Grondgebiedszaken. Een definitief opmetingsplan wordt opgevraagd. 

• de jaarlijkse erfpachtvergoeding lastens VZW De Geus bedraagt €1. 

• de duur van de erfpacht bedraagt 50 jaar ingaand vanaf de ondertekening van de 

akte (d.i. na het zomerverlof 2018 tot najaar 2068). 

• inzake HERhuisvesting engageert de stad zich tegenover de erfpachthouder dat bij 

eventuele vervreemding of herbestemming van dit paviljoen, er een nieuwe, 

evenwaardige huisvesting voor de VZW zal worden voorzien. 

 

Het komt de raad toe deze erfpachtvoorwaarden goed te keuren.   

 

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:  

 

Instemming wordt verleend met de erfpacht ten voordele van VZW Vrijzinnig Centrum De 

Geus voor het paviljoen met buitenruimte van de stad gelegen op de Arendswijksite op 

het K. Leopold-III-plein 71, deel van het kadastraal perceel 1528b3 (3de afd., sectie d). 

Eveneens wordt goedkeuring verleend aan de voorliggende ontwerp-akte van de Vlaamse 

Dienst Vastgoedtransacties, inclusief alle daarin opgenomen erfpachtvoorwaarden. 

 

Artikel 2 : 

 

Door de goedkeuring van huidige erfpachtvoorwaarden kan Vastgoedtransacties 

desbetreffende akte verlijden en wordt het college gelast de vereiste administratieve 

formaliteiten te vervullen. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

5. Uniforme algemene politieverordening. Negende wijziging.  

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. De vigerende algemene politieverordening van de stad Harelbeke (APV) werd 

vastgesteld op 12.04.2010.   

 

Ze werd aangepast bij beslissingen van 17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014, 

20.04.2015, 21.12.2015, 21.11.2016, 07.07.2017 en 20.11.2017. 

 

Thans ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot negende 

wijziging voor. 

 

2. Sommige aannemers laten hun omleidingsborden en de voeten van deze borden 

rondslingeren. Hetzelfde geldt soms voor parkeerverbodstekens en voeten bij inname 

van het openbaar domein. 

 

Het college vroeg zich af of dit kan worden beschouwd als zwerfvuil en kan worden 

beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie(GAS). 

 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn de omleidingsborden - en ook parkeerborden 

- en de gebruikte voeten geen sluikstort. Het gaat niet om afval in de zin van de 

algemene politieverordening (APV). 

Het APV moet trouwens als strafwet strikt geïnterpreteerd worden.  

In de regels met betrekking tot de privatieve inname van openbaar domein is evenmin 

een toepasselijke bepaling te vinden. 

 

Art. 51 APV kan eventueel wel worden aangevuld met de nog niet voorziene (cursieve) 

bepaling:  

 

"Iedere persoon die het openbaar domein en de openbare weg in gebruik neemt, is ertoe 

gehouden - bij het beëindigen van de privatieve inname - het openbaar domein in zijn 



oorspronkelijke staat te herstellen, opnieuw volledig vrij te maken en eventueel 

signalisatiemateriaal te verwijderen. Deze verwijderingsverplichting geldt ook voor 

omleidingsborden en hun toebehoren, zoals voeten, zodra de omleiding een einde heeft 

genomen." 

 

3. De APV is in de politiezone grotendeels uniform, zodat overleg in het politiecollege 

en tussen de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk aangewezen was. 

 

Op 09.05.2018 besloot het politiecollege het volgende: 

 

"Verzoekt de juridische dienst van de stad Harelbeke met de gemeente Deerlijk te 

overleggen in functie van de opstart van een wijziging van de APV. 

 

Verzoekt ondertussen ook de diensten grondgebiedszaken en facility van de stad 

Harelbeke om het probleem onder de aandacht te brengen van de aannemers en de 

gebruikers van het openbaar domein. Dit kan gebeuren naar aanleiding van de 

communicatie die sowieso al met de aanvragers wordt gevoerd.  

 

Na aanpassing van de APV moet de opruimverplichting expliciet in de vergunningen 

worden opgenomen." 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Deerlijk heeft op 

23.05.2018 principieel beslist tot vervanging van art. 51 van de APV door de voormelde 

nieuwe tekst.  Het college van burgemeester en schepenen van de stad Harelbeke heeft 

op 05.06.2018 principieel beslist tot vervanging van art. 51 van de APV door de 

voormelde nieuwe tekst. Overeenkomstig art. 4, par. 5 van de wet van 24.06.2013 

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties werd beslist advies aan de 

jeugdraad te vragen. 

 

De gemeenteraad sluit zich bij dit standpunt van het college aan.   

 

4. Op het niveau van de APV houdt het voorgaande in dat art. 51 APV opnieuw moet 

worden geformuleerd. 

 

5. De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 2° van het 

Gemeentedecreet en art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet.   

 

De voorgestelde wijziging heeft de handhaving van de openbare orde in de ruimste zin 

van het woord als voorwerp. 

 

6. Er werd, overeenkomstig art. 4 par. 5 van de wet van 24.06.2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties advies gevraagd aan de jeugdraad.   

 

De jeugdraad heeft bij brief van 11 juni 2018, ontvangen bij mail van 22 juni 2018, 

positief geadviseerd. 

 

7. Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- de nieuwe gemeentewet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, 

de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 zoals thans van kracht; 

- de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, 

inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 20 en 21 par. 1, 

2°; 

- de uitvoeringsbesluiten bij de aangehaalde wet van 24.06.2013; 

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

art. 43 par. 2, 2°, 186 en 187. 

 



Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

Artikel 51 van de algemene politieverordening van de stad Harelbeke wordt aangevuld 

met volgende (cursieve) tekst: 

 

“Iedere persoon die het openbaar domein en de openbare weg in gebruik neemt, is ertoe 

gehouden - bij het beëindigen van de privatieve inname - het openbaar domein in zijn 

oorspronkelijke staat te herstellen, opnieuw volledig vrij te maken en eventueel 

signalisatiemateriaal te verwijderen. Deze verwijderingsverplichting geldt ook voor 

omleidingsborden en hun toebehoren, zoals voeten, zodra de omleiding een einde heeft 

genomen”. 

 

Artikel 2:  

 

Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

Gemeentedecreet. 

 

Ze treedt in werking overeenkomstig art. 187 van het Gemeentedecreet. 

 

Artikel 3:  

 

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de 

oorspronkelijke tekst van de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, 

hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 12.04.2010 en gewijzigd bij besluit van 

17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014, 20.04.2015, 21.12.2015, 21.11.2016, 07.07.2017 

en 20.11.2017 te coördineren met de tekst van deze wijzigingsbeslissing. 

 

Artikel 4: 

 

Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de deputatie van de 

Provincieraad, de procureur des Konings van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, de 

afdelingsgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, 

de afdelingsgriffier van de politierechtbank van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, aan 

de sanctionerend ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de 

Politiezone GAVERS (Deerlijk en Harelbeke) en aan de voorzitter van het politiecollege. 

6. W13. Goedkeuren statutenwijziging naar aanleiding van het DLB (decreet 

lokaal bestuur). 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

 

Het college van burgemeester en schepenen hechtte in de zitting van 30.09.2014 zijn 

akkoord aan de oprichting “W13” – OCMW vereniging van publiek recht goed. 

 

Naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) goedgekeurd door het Vlaams 

Parlement op 21.12.2017 is er een hervorming van de huidige OCMW-verenigingen. 



 

Dit decreet zal geen inhoudelijke impact hebben op de werking van de W13, maar wel op 

een aantal bepalingen in de statuten die aldus moeten aangepast worden om conform 

met het nieuwe DLB te kunnen werken. 

 

De raad van beheer van W13 opteerde in de zitting van 23.02.2018 om in het kader van 

een goed bestuur alles in gereedheid te brengen zodat W13 vanaf 01.01.2019 in 

overeenstemming met nieuwe DLB zou kunnen werken. 

 

De raad van beheer van W13 keurde in de zitting van 30.03.2018 de statutenwijziging 

goed. Deze statutenwijziging houdt geen verzwaring van de verplichting in en brengt 

geen vermindering van de rechten van de deelgenoten teweeg. Bijgevolg dient er vooraf 

geen instemming van alle deelgenoten te worden gevraagd. 

 

De raad van beheer van W13 heeft op de zitting van 30.03.2018 beslist om de 

voorgestelde statutenwijziging voor te leggen aan de algemene vergadering van 

25.05.2018. 

 

De statutenwijziging werd vooraf ter kennis gegeven aan het college van burgemeester 

en schepenen op de zitting van 24.04.2018. 

 

De algemene vergadering hechtte op de zitting van 29.06.2018 zijn goedkeuring om de 

statuten te wijzigen zoals voorgesteld. De algemene vergadering besliste ook om 

overeenkomstig het OCMW-decreet de statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen 

aan de gemeenteraden van de deelgenoten/de raad van bestuur van het CAW Zuid-

West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de 

statutenwijziging van W13 naar aanleiding van het DLB. 

 

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen: 

 

- het collegebesluit van 30.09.2014 i.v.m. de oprichting W13; 

- het collegebesluit van 24.04.2018 i.v.m. de kennisname van de statutenwijziging 

W13. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

 

- het OCMW-decreet, art 219 t.e.m. 235 betreffende externe verzelfstandiging en 

samenwerking.  

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen: 

 

Om deze redenen; 

 

Na beraadslaging; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1:  

 

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging zoals voorgesteld in de verkregen 

documenten goed. Deze statutenwijziging gaat in op 01.01.2019. 

 

Artikel 2:  



 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vereniging W13. 

7. Politieverordening tot het verbod van glazen recipiënten in een perimeter rond 

het Forestiersstadion naar aanleiding van de voetbalwedstrijd RC 

Harelbeke – KV Kortrijk op 25.09.2018 

De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

1. Op 25.09.2018 om 20.00 uur wordt in het kader van de Crocky Cup (de Belgische 

Voetbalbeker) in het Forestiersstadion te Harelbeke een bekerwedstrijd gespeeld tussen 

RC Harelbeke en KV Kortrijk. 

 

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

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

veiligheid en de openbare rust. 

 

3. De gemeenteraad neemt kennis genomen van het overleg van 31.08.2018 tussen 

de burgemeesters en de korpschef in voorbereiding van deze match.  Dit overleg kon pas 

worden gefinaliseerd op 07.09.2018. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld, ter vrijwaring van de openbare veiligheid, glazen 

recipiënten te verbieden in het gebied rond het stadion begrensd door: 

- de Stasegemsesteenweg; 

- de parking van het provinciaal Domein de Gavers; 

- de grens tussen de voetbalvelden van het stedelijk sportcentrum en het provinciaal 

domein De Gavers; 

- de grens van de gemeentelijk sportcentrum met de private percelen in de Heerbaan. 

 

4. De gemeenteraad is van oordeel dat de aard van de  wedstrijd (een derby tussen 

twee naburige clubs, gecombineerd met de mogelijkheid tot consumptie van alcohol) het 

hierna vermelde verbod in de aangehaalde perimeter verantwoordt, nu daardoor in de 

openbare ruimte het risico op incidenten en kwetsuren kan worden verminderd en tot een 

aanvaardbaar niveau kan worden gereduceerd.  De situatie is perfect vergelijkbaar met 

deze van een voetbalstadion waarin een match met publiek wordt gespeeld en waar binnen 

het stadion alcohol beschikbaar is.  Ook daar zijn glazen recipiënten verboden. 

De gemeenteraad is, gezien het voorgaande, van oordeel dat ter vrijwaring van de 

openbare orde en de openbare veiligheid de in het beschikkend gedeelte hierna opgenomen 

beslissing verantwoord en evenredig is. 

5. Het  in behandeling nemen van dit punt spoedeisend, gezien de datum van de 

wedstrijd, gezien de te nemen maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde en gezien 

het dossier niet regulier kon worden geagendeerd, gelet op de datum van het overleg en 

de datum van de finalisering ervan. 

6. Verwijzend naar volgende wettelijke en decretale bepalingen: 

 

- artikel 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

- de wet van 24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve 

sancties; 

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

29 en 186. 

 

Om deze redenen; 

 



Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

 

Artikel 1: 

 

Gaat in aanwezigheid van de volgende leden Willy Vandemeulebroucke:  

Alain Top,Annick Vandebuerie, David Vandekerckhove, Jacques Maelfait, Inge Bossuyt, 

Michael Vannieuwenhuyze,Patrick Claerhout, Rita Beyaert, Rik Pattyn, Francis Pattyn, 

Rik Vandenabeele,Rosanne Mestdagh,Kathleen Duchi,Marleen Rogiers,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 over tot de toevoeging van het 

punt “Politieverordening tot het verbod van glazen recipiënten in een perimeter rond het 

Forestiersstadion naar aanleiding van de voetbalwedstrijd RC Harelbeke – KV Kortrijk op 

25.09.2018”  

 

De uitslag van de stemming is als volgt: 

 

29 ja stemmen, 0 nee stemmen en 0 onthoudingen 

 

*** 

 

Vervolgens gaat de gemeenteraad over tot de stemming over het navolgend beschikkend 

gedeelte. 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 2: 

 

Van 25.09.2018 om 18.00 u. ‘s avond tot 26.09.2018 om 10.00 u. ‘s morgens is het in 

de hierna omschreven zone verboden in het bezit te zijn van glazen recipiënten zoals 

glazen en flessen, tenzij voor het aanvoeren en afvoeren van de drankvoorraad in functie 

van levering vóór, tijdens of opruimen nà de wedstrijd.  

 

De zone rond het stadion begrensd door: 

 

- de Stasegemsesteenweg; 

- de parking van het provinciaal Domein de Gavers; 

- de grens tussen de voetbalvelden van het stedelijk sportcentrum en het provinciaal 

domein De Gavers; 

- De grens van het gemeentelijk sportcentrum met de private percelen in de 

Heerbaan. 

Artikel 3: 

 

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

naleving van deze verordening en het opstellen van processen verbaal inzake overtreding. 

 

Goederen die in strijd met artikel 1 de evenementenzone worden binnengebracht kunnen 

– eventueel tijdelijk – door de politiediensten in beslag worden genomen. 

 

Artikel 4: 

 

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve 

geldboete bedoeld in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet en de wet van 24.06.2013 



betreffende de wet van gemeentelijke administratieve sancties van maximum 350 euro, 

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

worden gepleegd door een minderjarige. 

 

Artikel 5: 

 

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

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

uitwerking in de periode aangehaald in artikel 1. 

 

Artikel 6: 

 

Van deze politieverordening zal kennis gegeven worden aan: 

 

- de lokale politie; 

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

- de provinciegouverneur; 

- de deputatie van West- Vlaanderen; 

- de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk; 

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West -Vlaanderen afdeling Kortrijk. 

 

8. Vragenkwartiertje. 

 

 

VARIA GEMEENTERAAD 10 SEPTEMBER 2018 

 

 

1.Tussenkomst voorzitter Willy Vandemeulebroucke: 

Ik wil de gemeenteraad bedanken als voorzitter van vrijzinnig centrum De Geus voor de 

goedkeuring van de concessieovereenkomst. 

 

2. Tussenkomst raadslid Rita Beyaert: 

N.a.v. de revitalisering van de industriezone Harelbeke-Zuid werd enkele maanden terug 

tijdens de infovergadering hier in het CC door één van de aanwezigen gevraagd om 

speciale aandacht te hebben voor de fietsers tijdens de langdurige omleidingswerken.  

De vraag omtrent overleg met de directie van de school Zandberg! De schepen 

verzekerde ons dat spoedig overleg zou volgen, nu vernemen wij dat nog steeds geen 

contact werd genomen met de directeur noch met oudercomité van de 

Zandbergschool...  

 

Een tweede vraag hieromtrent kwam ook ter sprake... de mogelijkheid voor de aanleg 

van een fietspad tussen de Gen. Deprezstraat en de Venetiëlaan. Toen vroegen wij of er 

al een overeenkomst was met de firma Lano.... Nu vernam ik onlangs dat er nu pas 

contact genomen werd met firma Lano en dat er binnenkort een overleg gepland 

wordt... niets te vroeg, als je ‘t mij vraagt. Een tweede puntje: sinds de vakantieperiode 

hebben wij op het einde van ons straatje last van sluikstorters... om de haverklap moet 

ik de milieudienst opbellen om het sluikstort te komen opruimen. Nu las ik deze morgen 

een artikel in de krant : “Sluikstorter, u wordt gefilmd - en camera’s moeten zwerfvuil 

doen verdwijnen” ... een idee om mee te nemen. 

 

 

3 Tussenkomst raadslid Rosanne Mestdagh: 

3.1.In de Harlemboislaan werden een tijd geleden bloembakken geplaatst. Zoals je kan 

zien is er nog weinig plaats voor de fietsers om tussen de haag van de spoorweg en de 

overhangende bloemen te rijden. Veilig is anders. Dit werd gemeld door onze collega 

Ingrid Calland. Tegelijkertijd wil ik ook nog terugkomen op het zware ongeval dat 

onlangs gebeurde in de Stasegemsesteenweg. Toen werd een voetganger aangereden 



tussen de boombakken. Je kan door de hoge beplanting de mensen of kinderen niet zien 

tussen de bakken. Mijn man kon onlangs nog juist onze hond wegtrekken of hij was ook 

omvergereden. Kan er iets gedaan worden om de veiligheid te bevorderen. Kan er ook 

beter nagezien worden bij aanbrengen van planten of beplanting.  

 

3.2.Conciërge: Tijdens de vakantie werd er tijdens het verlof van de conciërge 

vervanging voorzien door een securityploeg. Hoe gebeurde dit vroeger, wij hebben nooit 

gehoord dat er security ingeschakeld werd. Nochtans ging de vorige conciërge ook in 

verlof. Wat is het kostenplaatje? 

 

4. Tussenkomst raadslid Hilde De Bruyne: 

Er ligt een verkeersbord in de gracht in het Lindestuk.  Kan dit weggenomen worden? 

De streekmarkt van dit weekend was een gezellige bijeenkomst maar er waren weinig 

deelnemers.  Wat is daar de oorzaak van? 

 

5. Tussenkomst raadslid Olivier Vanryckeghem: 

Op het college van 26 juni werd besloten om het project High Five, centrumschool, op te 

starten, ongeacht of er via vlaio 80% subsidie kan verkregen worden.  Men gaat 

daarvoor in zee met APTUS waardoor dit project via het in februari afgesloten 

raamcontract van Brugge kan aanbesteed worden.  Die offerte van Aptus van 24 mei 

voorziet verschillende scenario’s… 

Waarom werden wij als gemeenteraadsleden hierover niet ingelicht?  De 

raadscommissies Grondgebiedszaken van zowel juli als september werden geschrapt 

wegens onvoldoende punten.  Als dit geen voorbeeld is van een project waarbij iedereen 

moet betrokken worden, waar zoveel mogelijk draagkracht moet verzameld worden weet 

ik het ook niet meer! 

 

Daarnaast het financiële, er moet een nieuwe budgetsleutel aangemaakt worden en er 

moet verschoven worden met budget ‘onderhoud voetpaden’. 

-Wat betekent dit voor ‘onderhoud voetpaden’, worden projecten geschrapt of uitgesteld?  

Over welk bedrag spreken we hier?  

-Er is ook onenigheid over bedragen voor 2018 is dit nu 37.000 of 29.700?  Het totale 

project zal dus over 4 jaar 75.000 of 68.500 kosten over 4 jaar gespreid. 

-Mocht die 80% subsidie toch nog in orde komen, over welk bedrag spreken we dan? 

 

In het collegeverslag van 28/8 wordt er een vervolg gebreid aan het verhaal.  Daarin 

staat te lezen dat het project zal gelanceerd worden in de week van de mobiliteit, nl 21 

September, car free day en strapdag.  Vanaf dan wordt het Paretteplein afgesloten 

tussen 8 en 9 uur en vanaf 16 tot 16u30 om zo een schoolstraat te creëren.  De ouders 

die toch met de wagen komen moeten parkeren op het marktplein.  Het personeel van 

het Huis van het Welzijn in de Gentstraat/Broelkaai of parking CC. Zal dit geen chaos 

creëren? 

-parking ouders, reeds meegedeeld? Hoeveel ouders komen nu met de wagen? 

-personeel van Huis van Welzijn…is er al overleg geweest? 

 

Men wil ook laten uitschijnen dat wij als Harelbeke hier pioniers van zijn, waar men zelfs 

vanuit Antwerpen zal komen kijken, terwijl net vandaag in het nieuwsblad is verschenen: 

‘Belfius beloont leerlingen die te voet of met de fiets naar school gaan’  Daar is te lezen 

dat Bonheiden reeds in 2016 een gelijkaardig project opstartte, met succes! Zo werd de 

agoria ‘smart city award’ gewonnen, Peer en Crisnée, sterk ondersteund van Belfius en 

hun innovatielab, starten nu ook met dit project.   

-Had Harelbeke weet van dit project?  Waar verschilt ons systeem met het reeds 

bestaande, en nu ook door Belfius ondersteunde project? 

 

Naast al die vragen, zijn we vooral zwaar teleurgesteld dat dit project in alle stilte, 

zonder medeweten van de oppositie, moest uitgerold worden! Waar is ‘de openheid’ naar 

toe??? Of zitten de verkiezingen van volgende maand hiervoor iets tussen? 



 

Antwoord van de diensten: 

- Het high five project wordt getrokken vanuit de cel strategische planning, in 

samenwerking met het onderwijs, grondgebiedszaken en de politiezone.   

Strategische planning valt onder management en personeel, en dit is ook de 

raadscommissie waaraan wordt gerapporteerd.  Het VLAIO project werd in die 

optiek toegelicht op de raadscommissie M&P en financiën op 14 juni 2018. 

- Op donderdag 23 augustus werd duidelijk dat we het project van Vlaio niet 

hebben binnen gehaald, hoewel de verwachtingen anders waren.  De begroting 

voor het grote project was 217.500 euro, waarvan we 174.000 euro gesubsidieerd 

konden krijgen.  Het bedrag dat voor smart cities voorzien was in 2018, werd 

daarom besteed aan de uitvoering van een deelproject, namelijk het high five 

project.  Maar omdat het niet op de juiste budgetsleutel stond (in november 2017 

was het nog niet duidelijk welke richting de call van Muyters zou uitgaan), moest 

een nieuwe budgetsleutel aangemaakt worden.    

- Het kostenplaatje is een raming op basis van de offerte van Aptus, waarop dan 

een extrapolatie werd uitgevoerd om de kostprijs voor meerdere scholen over 

meerdere jaren te berekenen.  De 68.500 euro komt uit dat extrapolatiedocument 

dat werd voorbereid, de 75.000 euro uit de berekening in het CBS dossier, waar 

voor de komende jaren nog BTW werd bijgeteld, hoewel dat al meegerekend was 

in het extrapolatiedocument.   

- Voor het invoeren van een schoolstraat zal gewacht worden tot de werken op de 

Vrijdomkaai zijn afgerond.  Het leek op dit moment niet te verantwoorden om 

opnieuw gewijzigde verkeerssituaties te creëren op en rond het marktplein.  In die 

zin werd dit ook nog niet gecommuniceerd aan de ouders of het personeel van het 

Huis van Welzijn.  In de eerste week van september werden verkeerstellingen 

gedaan, de resultaten hiervan worden verwacht in de week van 17 september.   

- Wat Belfius betreft werden wij inderdaad ook gecontacteerd door het innovatielab 

en vond op woensdag 12 september een overleg plaats met de mensen van 

Belfius, met de vraag of Harelbeke interesse heeft om mee in te stappen in het 

verhaal van Bonheiden, Peer en Crisnée.  De mogelijkheden hiervoor worden 

momenteel onderzocht.  Er is een verschil in sensoren en detectie, maar op zich is 

de finaliteit van de projecten hetzelfde.   

- Wat de openheid betreft, werd het project zoals reeds aangegeven toegelicht op 

de raadscommissie van juni.  We kregen pas eind augustus uitsluitsel van Vlaio 

over het niet binnen halen van het volledige project.   

 

6.Tussenkomst raadslid Kathleen Duchi: 

6.1.Ik had ook een aantal vragen over de palen van het High Five project.  Hoeveel zijn 

het er nu eigenlijk? 1 of 7? 

 

6.2.Wat is de status van de containerklassen van de school Hulste? 

 

6.3. Ik wil de organisatoren van Leiedal Koerse feliciteren.  Dit was een heel geslaagd 

evenement. 

 

7. Tussenkomst raadslid Francis Pattyn: 

7.1 :STEM-onderwijs :We hebben allemaal een open brief gekregen om onze aandacht te 

vestigen op de promotie voor een STEM academie in elke gemeente, dit is voor jongeren 

met een passie voor wetenschap en techniek.  We hebben maar één middelbare school 

meer in onze stad namelijk de fusie van college, H.-Hart en VTI.  Bij het opvragen van de 

cijfers  stel ik vast dat het leerlingenaantal dit jaar opnieuw stijgt, daar zijn ze uiteraard 

heel blij om, maar.... de inschrijvingen voor technische richtingen blijft heel 

laag.  Onlangs kregen we nog mee dat in Vlaanderen de toestroom voor bouwrichtingen 

in de laatste 4 jaar met 15% is gezakt terwijl de vacatures verdubbeld zijn.   

Het is dus van groot belang dat het stadsbestuur van Harelbeke, die een jarenlange 

traditie heeft van afleveren van goede bouwvakkers en technici dit opnieuw in de verf wil 



zetten en mee hun schouders daaronder steekt?  In het verleden werd dit reeds 

georganiseerd? 

  

7.2.Leegstandreglement: billijkheidsprincipe binnen de wetgeving moet toegepast 

worden, door de vertraging van de werken op de markt is de bereikbaarheid slecht en is 

het dus logisch dat er leegstand komt of langer blijft, die eigenaars nog eens belasten 

daarop past zeker niet in de geest van toen het reglement werd opgesteld.  Kan dit 

aangepast worden? 

 

7.3.Bereikbaarheid garages appartementsblokken (Argenta) nog uitgesteld tot eind dit 

jaar, Dit sleept te lang aan (meer dan een jaar), kan de aannemer niet aangepord om dit 

sneller uit te voeren + duidelijke communicatie naar de burger. Ze vinden de situatie 

erbarmelijk! 

 

8. Tussenkomst raadslid Rik Pattyn: 

8.1.De ontwikkeling van het Marktplein 

Er zijn een aantal wijzigingen aan de aktes, die wij hier recent in de gemeenteraad 

hebben goedgekeurd. Zij werden door het College goedgekeurd omwille van het zgz. 

Louter technisch karakter. 

Maar één wijziging betreft de engagementen t.o.v. de bouw van assistentiewoningen op 

het Marktplein. Daar werd aan Immogra door het College een motiveringsnota gevraagd. 

Dit was nochtans één van de belangrijke zaken in het dossier van Immogra? 

Twee vragen:  

1) Wat houdt deze wijziging in? 

2) Moet deze wijziging, die wel van gemeentelijk belang is, niet voorgelegd worden aan 

de GR of minstens aan de Commissie. 

 

8.2.Twee vragen over mobiliteit 

a) De gemeentelijke mobiliteitscommissie heeft zich recent uitgesproken over de 

verkeersborden langs de Vrijdomkaai. Uit het bijgevoegd kaartmateriaal moest ik 

afleiden dat deze Vrijdomkaai als een parkeerstraat wordt ingericht. Maar in het concept 

van het nieuwe marktcentrum werd altijd gepleit voor een wandel- en fietsboulevard 

langs de Leie. Dit plan is daarmee in tegenspraak. Werd dit concept reeds aan de 

Commissie voorgelegd en als de Boulevardoptie wordt behouden, waar wordt het 

parkeren structureel ondervangen? 

 

b)Vraag over het gebrek aan mobiliteit bij de mobiliteitscommissie: 

In april hebben wij met enkele bewoners uit de Hippodroomstraat een aantal voorstellen 

ingediend bij de dienst mobiliteit rond mogelijke bijkomende parkeerplaatsen en 

snelheids-afremmende maatregelen. In het verslag van juni werd gemeld dat er een 

plaatsbezoek zou gebeuren maar tot op heden, vijf maanden later is dat nog steeds niet 

gebeurd. 

Ondertussen werd een goed voorstel voor een bijkomend zebrapad ter hoogte van 

de Herdersstraat, ingediend door Stijn Derammelaere wel al goedgekeurd. Misschien 

heeft Stijn een snelprocedure gevonden? 

 

9.Tussenkomst raadslid Stijn Soetaert: 

Ik wil felicitaties uitdrukken voor de organisatie van de Uit-Kajuit, de opvolger van de 

Grabbelpas.  Dit was heel goed gedaan, chapeau! 

 

10.Tussenkomst schepen Inge Bossuyt: 

Ik wil melden dat de afdeling Binnenlands Bestuur van de Vlaamse gemeenschap de 

jaarrekening heeft goedgekeurd. 

  



 

11. Tussenkomst raadslid Rik Vandenabeele: 

Wat ging er mis met de verhuis van school Stasegem? 

Blijkbaar werd er een aannemer besteld die dan toch de verhuis niet moest organiseren. 

 

12. Tussenkomst raadslid Stijn Derammelaere: 

Beste Burgemeester, schepenen, voorzitter, mede raadsleden en publiek. 

 

Dit is niet de laatste gemeenteraad van de legislatuur maar zeker wel de laatste 

gemeenteraad met onze gedachten nog even bij de huidige legislatuur. Daarom wil ik 

namens onze sp.a Groen fractie toch nog even terugblikken op de voorbije jaren. 

 

Ik denk zonder overdrijven te mogen stellen dat de voorbije jaren bakens verzet werden 

in Harelbeke. Er werd een zeer indrukwekkende investering gerealiseerd in ouderenzorg 

met extra capaciteit én comfort voor onze rusthuisbewoners, drempelverlagende 

initiatieven in Hulste. En dat alles terwijl er zeer grote stappen gezet werden op 

organisatorisch vlak. 

 

Onze stad vergroende, dankzij, ik denk voor het eerst een groene schepen maar ook 

door het terugdringen van ons energieverbruik, de aanleg van een warmtenet, …. Dat 

alles terwijl er ondertussen ook een diepgaande hervorming en vereenvoudiging van de 

lokale belastingen kwam. 

 

En uiteraard is de stadskernvernieuwing waarvan de heraanleg van de N43 en de nieuwe 

leiebrug voorlopig nog de enige afgewerkte realisaties zijn. Belangrijker is natuurlijk dat 

de grote werken aan ons marktplein en de leiedoorgang en leieboorden eindelijk gestart 

zijn en de laatste jaren cruciale knopen doorgehakt werden. 

 

Ik vergeet zeker heel wat realisaties maar ik wil voor alle deze gedurfde stappen het 

college van Burgemeester en Schepenen bedanken. Zij hebben, aangestuurd door deze 

gemeenteraad, de bakens verzet. Maar het zou intellectueel oneerlijk zijn om enkel de 

meerderheid in de bloemetjes te zetten. Ik kan me inbeelden dat de CD&V oppositie niet 

altijd gelukkig was met mijn kritische blik op hun oppositie werk, maar net zoals het hun 

taak was om oppositie te voeren wat het mijn taak om daar kritisch op te reageren. Ik ga 

niet over mijn taak oordelen maar wil wel grootmoedig zijn om ook het oppositiewerk 

een pluim te geven. Het klopt dat de varia dikwijls misbruikt wordt en werd voor zaken 

die vlotter opgelost kunnen worden door contact op te nemen met de desbetreffende 

diensten maar heel wat tussenkomsten van “de zogenaamde overkant” hebben ons als 

meerderheid ook doen nadenken. We durven het misschien niet altijd toegeven en ik ga 

bewust ook geen concrete dossiers noemen, zo lief zal ik nu ook weer niet zijn voor de 

oppositie, maar heel wat tussenkomsten hebben ervoor gezorgd dat we intern in 

discussie gingen en zaken anders bekeken. Ik wil dan ook de ganse gemeenteraad 

danken voor hun inzet de voorbije jaren. De komende weken worden we gedwongen om 

ons wat scherper te formuleren ten opzichte van elkaar maar ik denk dat de grote 

meerderheid van de aanwezigen hier allemaal het engagement voor onze stad delen en 

allemaal het beste voorhebben met deze stad. Dat verklaart waarom wij hier lokaal in 

Harelbeke goed hebben kunnen samenwerken met N-VA en Open VLD, terwijl onze 

partijen nationaal de laatste jaren alsmaar meer tegenover elkaar kwamen te staan. 

 

Heel specifiek wil ik de mensen danken die hun actieve politieke engagement zullen 

beëindigen door niet langer deel te nemen aan verkiezingen. Daarom een oprechte en 

gemeende dankuwel voor jullie harde werk als raadslid aan Donald, Rik, Marijke, Daphne 

en last but not least Marleen. Helaas kunnen we hier betreurde collega’s niet meer 

bedanken. Aan het begin van deze legislatuur moesten we afscheid nemen van Dirk 

Vlaminck als OCMW raadslid, dit werd opgevolgd door het overlijden van ere-

Burgemeester Eric Pinoie en recenter verloren we ook Eric Kerckhof. Ik wil mijn 

dankwoord afsluiten door bij hen stil te staan. 



 

 

Antwoorden vanuit het college: 

 

Reactie van schepen Annick Vandebuerie: 

I.v.m. de land- en tuinbouwmarkt: we hadden vooropgesteld om maximum 15 

deelnemers uit te nodigen. We houden eraan om maximum één per artikel toe te laten.  

Er zijn er 12 aanwezig geweest. 3 hebben op het laatste moment afgebeld.  Het is de 

bedoeling om die markt kleinschalig maar gezellig te houden. En dat was het ook 

gezellig, kleinschalig en toch veel volk. 

 

Reactie van schepen Michael Vannieuwenhuyze: 

Ik maak de felicitaties aan de organisatoren van Leiedal Koerse over.  Dit was inderdaad 

een fantastisch initiatief.  Ik ben heel blij met de organisatie en met de komst van 

Marianne Vos.  I.v.m. de felicitaties van UiT-Kajuit: bedankt Stijn! Ik maak de felicitaties 

over aan de jeugddienst.  Op vandaag zaten nog niet alle kampen vol maar we moeten 

verder op die weg en bouwen dit naar de volgende vakantieperiode verder uit. 

 

Schepen Patrick Claerhout: 

Ik wil eerst zelf een opmerking maken i.v.m. de discussie tussen het vrij onderwijs van 

Hulste en het stedelijk onderwijs van Hulste i.v.m. de capaciteitsvraag en het al of niet 

aanwezig zijn van het voorstel of een brief vanuit het vrij onderwijs richting Harelbeke, 

kan ik het volgende melden: 

Op 24 augustus heb ik een brief ontvangen van het vrij onderwijs.  Ik citeer hier uit de 

brief: concreet komt het er op neer dat alle klassen in gebruik zijn.  Er is enkel nog 

bijkomende ruimte in bestaande klassen.  Enkel de turnzaal zou kunnen gebruikt worden. 

Heel concreet stellen ze dan ook voor om mensen door te verwijzen naar het vrij 

onderwijs.  Het afhuren van klassen is geen optie.  Wat betreft de containers: er is bijna 

een beslissing.  We hebben 3 offertes binnen gekregen met een gewijzigde opstelling.  

Een eenvoudiger opstelling.  Nu moeten we in onderhandeling gaan om binnen het 

budget te blijven en te beslissen.   

 

Wat betreft de revitalisering van Harelbeke Zuid: het is zo dat het project in 9 fasen 

verloopt.  De eerste fase is nu ongeveer voorbij en was een kleine fase in de 

Boerderijstraat met relatief weinig impact op de omgeving. Vanaf het moment dat we 

aan de volgende fasen beginnen zal iedereen gecontacteerd worden om betrokken te 

worden bij de communicatie rond mobiliteit. 

 

Wat betreft Lano en de doorsteek richting Lefevre:  het tweede overleg is er nog niet 

gekomen.  Het is wel zo dat de firma Lano een weg op zijn domein niet ziet zitten.  Het 

project wordt gereduceerd tot een fietspad tussen de Generaal Deprezstraat en de 

Venetiëlaan.  Er is nog een bijkomend voorstel om een keerpunt te voorzien op de grond 

van Lano.  Dit moet nog verder uitgepraat worden. 

 

Reactie van raadslid Rita Beyaert: 

I.v.m. de revitalisering Harelbeke Zuid: het is zo dat de mensen op de Zandberg een 

tweetal jaar in de omleiding zullen zitten.  Los van fases wil ik dat er overleg gepleegd 

wordt en dat er een plan gemaakt wordt om de zwakke weggebruiker doorheen die twee 

jaar wegenwerken te loodsen. 

 

Schepen Patrick Claerhout: 

Vanaf de volgende fase zal iedereen gecontacteerd worden. 

I.v.m. de beplanting in de grote bloembakken: we volgen dit verder op en we bekijken 

hoe we tegemoet kunnen komen aan de vragen die gesteld worden. 

Wat betreft de hoogte van de planten in de bloembakken: we willen die zichtbaarheid zo 

hoog mogelijk houden en daarom hebben we de bakken op de Stasegemsesteenweg uit 

elkaar getrokken. 



Wat betreft het High Five project : het gaat over 7 palen, nu enkel in de Centrumschool, 

die in een ruime straal van de Centrumschool zullen geplaatst worden: Overleie, 

Marktstraat, Noordstraat, tunnel spoorweg om de fietsbewegingen te kunnen registreren.  

De fietsers zullen punten kunnen bijeen sparen en zullen daaraan prijzen gekoppeld 

krijgen.  Die palen meten ook de luchtkwaliteit en die palen kunnen in de toekomst ook 

gebruikt worden om andere fietsbewegingen bv handelsroutes van en naar de markt te 

registreren.  We zullen dit lanceren in de week van de mobiliteit.  Het idee om van de 

Parette een schoolstraat te maken, dat wordt uitgesteld omdat de omgeving te zwaar 

geïmpacteerd is door grote werken aan de Markt en op de Vrijdomkaai. 

De subsidie hebben we niet gekregen maar mochten we die gekregen hebben dan zou er 

voor 175 000 euro van het totale project gesubsidieerd worden.   

 

Voor wat betreft de vraag rond de stemschool: ik ben akkoord met de opmerking van 

Francis dat we extra moeten inzetten op opleiding van techniekers in Harelbeke.   

 

Voor de vraag rond de timing van de markt: het gaat wel degelijk vooruit.  De plateau is 

ondertussen gegoten.  De torenkranen worden geplaatst.  De Vrijdomkaai: daar moeten 

we een eerste afwerking hebben tegen halfweg oktober.  Op 14 augustus zijn we met de 

burgemeester naar de hoofdkantoren van de Waterweg in Merelbeke geweest en dat 

heeft toch wel zijn effect gekregen want onmiddellijk werden er dubbele ploegen ingezet 

op de Vrijdomkaai. Dat is duidelijk te merken aan de vooruitgang van de werken op 

vandaag. 

 

Reactie van raadslid Francis Pattyn: 

Dit was geen antwoord op mijn vraag.  Mijn vraag ging over de problematiek van het 

hoekpand van de Argenta. 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Daar is een oplossing voor.  Dit is een moeilijke discussie en voor de aannemer een 

moeilijke situatie want die werken moeten uitgevoerd worden op privédomein en de 

discussie met de syndic is nog lopende.   

 

Voor wat betreft de verkeersborden: advies van de bmc is om daar zone 30 te gaan 

installeren zodanig dat de snelheid van het doorgaand verkeer laag gehouden wordt.   

Voor de vraag rond de Hippodroomstraat:  momenteel zit de Hippodroomstraat steeds in 

omleidingen van wegeniswerken.  Daarom wachten we om daar een structurele ingreep 

te plannen.  

 

Reactie van raadslid Hannes Byttebier: 

Ik stel vast dat er heel veel intenties bij u zijn maar wat hebt u eigenlijk al gedaan? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Er is al heel veel gebeurd, dat kan u toch niet ontkennen. 

 

Wat betreft de vraag rond de subsidie van minister Weyts: 

Momenteel zijn er tellingen bezig in de Ballingenweg.  Die hebben we nodig om een juiste 

beslissing te kunnen nemen welk project eventueel ingediend kan worden. 

 

Op de vraag rond de verhuis van de stedelijke basisschool zuid: het is zo dat er een 

eerste verhuisfirma gecontacteerd werd maar die was veel te duur.  We hebben dan een 

tweede gecontacteerd die goedkoper werkte en hebben die aangevuld met onze eigen 

diensten. 

 

Reactie schepen David Vandekerckhove 

I.v.m. de vraag rond leegstand: het is zo dat het college begrip getoond heeft voor de 

specifieke situatie op het marktplein en dat dit begrip zich zal vertalen in de behandeling 

van het bezwaar. 



 

Reactie schepen Inge Bossuyt: 

Het is inderdaad zo dat we te kampen hebben met veel sluikstorten rond de Imog- 

bollen.  Het is zo dat Imog reeds een mobiele cameraproject heeft dat reeds een aantal 

keer in Harelbeke is doorgegaan.  Het heeft al succes geboekt in die zin dat er 

vaststellingen gedaan zijn en dat de sluikstorters met gasboetes zijn beboet. 

 

Tussenkomst van algemeen directeur Carlo Daelman i.v.m. de vraag rond de conciërge: 

Het is zo dat in een overgangsfase er geen permanentie geregeld was voor de conciërge 

vandaar dat om veiligheidsredenen geopteerd werd om het stadhuis te laten beveiligen 

door een securityfirma. De kostprijs daarvan kwam neer op de kost van de wedde van de 

conciërge. 

 

Reactie van burgemeester Alain Top i.v.m. de assistentiewoningen: 

Op vandaag zit het college nog steeds op de houding die ze nog altijd had met name op 

het bouwen van 19 assistentiewoningen.  We wachten de motivatienota van de 

projectontwikkelaar af.  Ik heb vernomen dat de projectontwikkelaar op vandaag 

opnieuw onderhandelingen heeft opgestart met potentiële exploitanten van die 

assistentiewoningen.  Van zodra we die nota binnen hebben of die evolutie binnen 

hebben zal bekeken worden wat de juridische implicaties zijn van al of niet bouwen van 

assistentiewoningen en indien gewenst of nodig zullen we dit zeker naar deze 

gemeenteraad brengen.  Bouwkundig wijzigt er voor alle duidelijkheid niks.  De geplande 

vierkante meters appartementen blijven en ook de gemeenschappelijke ruimte die blijft. 

 

Reactie van raadslid Olivier Vanryckeghem: 

Ik heb op een aantal deelvragen van het project High Five nog geen antwoord gehad bv 

wat werd er doorgeschoven op onderhoud voetpaden? Wat is nu de uitleg rond de 

verschillende budgetten? 

 

Reactie van schepen Patrick Claerhout: 

Er werd gewerkt met overschotten op budgetten van voetpaden.  Er zijn dus geen 

voetpaden die niet hersteld zijn vanwege het High Five Project en de concrete uitleg over 

het verschil van budget zal ik u laten bezorgen. 

(zie ook antwoorden vanuit de diensten) 

 

 

VARIA BIJ DE DAGORDEPUNTEN VAN DE GEMEENTERAAD 10 SEPTEMBER 2018 

 

 

 

3 Aankoop van 221m² grond uit het perceel-Bruyelstraat 6 i.f.v. een trage 

wegontsluiting naar Ter Kerke. Goedkeuren ontwerpakte zoals voorgelegd 

door de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Pattyn: 

Om daar een voetweg te realiseren, die de verbinding moet maken van de wijk Ter Kerke 

naar het dorpsplein is een goede realisatie, die zowel voor de Stad, de wijkbewoners en 

de parochiale gemeenschap nuttig zullen zijn.  Ook de kerk wordt daardoor vlotter 

bereikbaar. 

Dat de onderhandelingen zo lang moesten duren en toch een aardige som kost is een 

vaststelling; wij betalen ongeveer 42 euro per vierkante meter voor een deel van de tuin 

van de pastorie zonder inwonende pastoor; daarnaast moet een versterkte omheining op 

kosten van de stad worden gebouwd voor de veiligheid en de privacy van wie , maar ook 

voldoende stevig voor paarden en pony’s en andere huisdieren. Prijskaartje voorlopig 

onbekend. 



 

Dit resultaat is niet de schuld van de stad maar van de houding van de 

Kerkfabriek in dit dossier; een instelling die ten bate werkt van de Bavikhoofse 

parochiegemeenschap maar bij de realisatie van gemeenschapsruimte op 

haar eigendom het onderste uit de kan wil halen : om het met een bijbelse term 

te zeggen: zitten zij niet in de rol van de goede huisvader maar eerder als tollenaar om 

uit alles munt te slaan?  

Wellicht waren andere pistes in onderling overleg beter en goedkoper geweest 

voor de gemeenschap. 

 

Reactie van schepen Annick Vandebuerie: 

Wij werkten volgens het schattingsverslag. 

 

Reactie van raadslid Rik Pattyn: 

Jammer voor de stugge opstelling van de kerkfabriek van Bavikhove. 

 

Reactie van schepen Inge Bossuyt: 

Ik heb inderdaad geprobeerd om de prijs zo laag mogelijk te houden.  Dat is mij maar 

gedeeltelijk gelukt.  Hopelijk valt ook de meerwaardebelasting voor de kerkfabriek weg. 

 

4 Erfpacht op het stadspaviljoen in de K.LeopoldIIIlaan nr. 71. Goedkeuren 

erfpachtvoorwaarden ten voordele van de VZW Vrijzinnig Centrum De Geus 

zoals bepaald in de ontwerpakte voorgelegd van de Vlaamse Dienst 

Vastgoedtransacties. 

 

Tussenkomst van raadslid Rik Pattyn: 

Dit punt beantwoordt aan een logische vraag: voor de parochies is er een uitgewerkt 

juridisch kader met de kerkfabrieken en het Centraal kerkbestuur: voor de vrijzinnige 

Vereniging de Geus werd wel serieuze inspanningen gedaan in het verleden qua 

infrastructuur maar een sluitende regeling ontbrak tot op heden. 

Ondertussen is de Geus uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetingscentrum met heel wat 

activiteiten. 

Ook het feit dat men daar terecht kan voor familiefeesten, jubilea.. is een belangrijke 

aanvulling op het aanbod vanuit de gemeentelijke ontmoetingscentra. Straks zal ook het 

gebouw van de Zusters Augustinessen daarrond een aanbod ontwikkelen als opvolging 

van het parochiaal Centrum , wat het gemeenschapsleven enkel maar ten goede kan 

komen. 

Dit voorstel voor een langdurige erfpacht en ook garanties naar de toekomst toe zijn een 

duidelijk antwoord vanuit de stad naar de vrijzinnige gemeenschap toe. 

Daarmee ontwikkelt onze stad zich verder als een pluralistische gemeenschap. 

Laat ons hopen dat er ook voor de moslimgemeenschap in de toekomst ook een 

oplossing wordt uitgewerkt. 

 

Tussenkomst van raadslid Francis Pattyn: 

Ik had graag geweten hoe het nu eigenlijk zat met tarieven die verenigingen die in 

stadsgebouwen zitten vragen aan derden als ze een feestje hebben.  Ik verwijs naar de 

feestjes die in de Geus georganiseerd worden maar ook vergaderingen en eventuele 

feesten die in de gebouwen van de voetbal georganiseerd worden. 

 

Reactie van burgemeester Alain Top: 

Het is zo dat verenigingen die hun concessie hebben in een gebouw van de stad een 

forfait betalen aan de stad als zij hun accommodatie doorverhuren aan derden.  Die 

forfait dekt de kosten van de energie.  Een keer per jaar wordt die afrekening gemaakt. 

Wat de verenigingen aan hun derden vragen als huurprijs dat is hun 

verantwoordelijkheid. 

 

 



OPENBARE STEMMINGEN 

 

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

de aanwezige leden. 

 

VERSLAG 

 

Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 16.07.2018 dat als 

goedgekeurd mag worden beschouwd. 

 

 

De zitting eindigt om 21.18. u 

 

 

 

Carlo Daelman Willy Vandemeulebroucke 

algemeen directeur Voorzitter 

 


