
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Personeel 

1 Schorsing van de OCMW-raadsbeslissing van 17.05.2018 en schorsing van 
het besluit van de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf van 23.05.2018 
m.b.t. de wijziging personeelsformatie. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
1. 
 
Op 17.05.2018 werd bij raadsbeslissing van het OCMW een wijziging op de 
personeelsformatie van het OCMW goedgekeurd voor wat betreft de betrekkingen van 
algemeen directeur en financieel directeur in uitdovend kader. 
 
Binnen de raad van Bestuur van het Zorgbedrijf werd op 23.05.2018 een besluit 
genomen voor wat betreft de personeelsformatie van het zorgbedrijf, in het bijzonder de 
betrekking van de Algemeen directeur en de financieel directeur binnen het Zorgbedrijf. 
 
In beide beslissingen worden twee functies op het A-niveau voorzien: 
 

- Algemeen directeur Zorgbedrijf: A9-A9b 
- Financieel directeur Zorgbedrijf: A8a-A8b 

 
2. 
 
Op 16.07.2018 en 10.08.2018 ontving de stad van het Agentschap Binnenlands Bestuur 
een schrijven waarbij de respectievelijke beslissingen binnen de OCMW-raad en de Raad 
van Bestuur van het Zorgbedrijf geschorst worden. De beslissingen met bijhorende 
motieven is bijlage aan het aan het college voorgelegde dossier. 
 
Belangrijkste opmerking die vanuit het ABB wordt meegegeven is de volgende: 
 
De toegekende salarisschalen voor de graad van Algemeen Directeur (A9a-A9b) en 
Financieel Directeur (A8a-A8b) in uitdovend kader, zijn strijdig met de minimale 
voorwaarden die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd in het BVR van 12.11.2010 
betreffende de rechtspositieregeling van personeelsleden binnen het OCMW. 
De voorgestelde salarisschalen zijn volgens dat besluit enkel toepasbaar voor de 
specifieke basisgraden of hogere graden van apotheker en geneesheer. 
 
3. 
 
Katrien Bekaert en Sem Vanhessche hebben het dossier aan het college toegelicht. 
 
4. 
  
Het college geeft opdracht het dossier te bespreken met het Agentschap Binnenlands 
Bestuur. 

Welzijn 



2 Uitbreiding contract jobstudenten zomerschool. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In de zitting van 17.10.2017 gaf het college haar toestemming voor het uitwerken van 
een zomerschool voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken.  
 
In de zitting van 07.06.2018 nam het college kennis van de uitwerking daarvan en in de 
zitting van 24.06.2018 werden twee jobstudenten halftijds aangesteld voor het 
begeleiden van de Nederlandse lessen in de voormiddag. 
 
De sportlesjes in de namiddag zouden worden georganiseerd met een animator voorzien 
door en betaald met budget van de sportdienst. 
 
Nu blijkt het vinden van een sportanimator voor het begeleiden van de sportactiviteiten 
in de namiddag problematisch te zijn. Om die reden wordt het college gevraagd om een 
uitbreiding van de contracten van de jobstudenten zodat zij afwisselend de 
sportactiviteiten in de namiddag kunnen begeleiden. De verloning van de uren in de 
namiddag zal in dezelfde weddeschaal zijn als de verloning van de jobstudenten tewerk 
gesteld binnen de jeugddienst. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college gaat akkoord met het uitbreiden van de contracten van de jobstudenten met 
een totaal van 20 uren te verdelen over beide jobstudenten volgens beschikbaarheid. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Stedenbouw 

3 Goedkeuren addendum brownfieldconvenant site Lano.  

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier 
‘Goedkeuren addendum brownfieldconvenant site Lano.’ op de dagorde te plaatsen van 
de gemeenteraad van september 2018. 

Patrimonium 

4 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. 

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘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.’ op de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van september 
2018. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Juridische dienst 

5 Uniforme algemene politieverordening. Negende wijziging.  

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘Uniforme 
algemene politieverordening. Negende wijziging.’ op de dagorde te plaatsen van de 
gemeenteraad van september 2018. 

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

Het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ‘W13. 
Goedkeuren statutenwijziging naar aanleiding van het DLB (decreet lokaal bestuur).’ op 
de dagorde te plaatsen van de gemeenteraad van september 2018. 

Secretarie 

7 Afsluiten dagorde gemeenteraad van 10 september 2018 en verzoek aan 
de voorzitter van de gemeenteraad om deze samen te roepen. 

Het college, 
 
Beslist de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de raad samen te roepen op 
maandag 10 september 2018 om 19.30 uur in de aula van cc het SPOOR, en volgende 
punten op de dagorde van de gemeenteraad op te nemen: 

 
 

Openbare zitting 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

1 Goedkeuren addendum brownfieldconvenant site Lano. 

2 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. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

3 Uniforme algemene politieverordening. Negende wijziging.  

4 W13. Goedkeuren statutenwijziging naar aanleiding van het DLB (decreet lokaal 
bestuur). 

5 Vragenkwartiertje. 
 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 



Stedenbouw 

8 Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.  
FIN-ART N.V. Kantstraat 1 - 8531 HULSTE: het slopen van twee woningen, 
Kantstraat 8 & 10 - 8531 HULSTE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door N.V. FIN-ART – Kantstraat 1 – 8531 HULSTE met 
betrekking tot twee eigendommen gelegen te 8531 – HULSTE, Kantstraat 8 & 10, 
kadastraal bekend als 5de afd. – sectie C – nrs. 231S – 231T strekkende tot het slopen van 
de twee woningen. 
 
De woningen zijn gelegen langs de Kantstraat, een openbare weg, die dwars door de 
bedrijfssite van Fin-Art loopt. Ze maken deel uit van een groep van 3 woningen. Het 
bedrijf heeft alle percelen rondom de woningen in eigendom, behoudens de aanpalende 
woning Kantstraat 6. 
 
De woningen van één bouwlaag en een dak worden gesloopt en het terrein wordt 
afgewerkt met steenslag. De vrijgekomen zijgevel wordt zo nodig bekleed met ruitleien. 
Dit wordt als voorwaarde opgelegd. De handelingen kaderen in de voortschrijdende 
ontwikkeling van het masterplan van de site Fin-Art – Masureel.  
 
De woningen zijn gelegen in het RUP Hulste Dorp in een zone voor gemengde functies, 
waaronder functies gerelateerd aan bedrijvigheid, zolang deze verenigbaar zijn met de 
woonfunctie. Op dit moment wordt nog geen specifieke bedrijfsfunctie aan het perceel 
gegeven, wellicht omdat de aanpalende woning nog niet tot de bedrijfssite behoort. De 
steenslagverharding is niet hinderlijk voor de woonfunctie. 
 
De percelen worden afgewerkt in waterdoorlatende verharding, waardoor zij niet onder 
de voorschriften van terreinbezetting van het RUP vallen. 
 
De aanvraag is conform het RUP. 
 
Wegens werken aan scheimuren, wordt de buur aangeschreven. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 



Enig artikel: 
 
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 13.08.2018 tot en met 
11.09.2018. 

9 Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.  
(geschrapt): het verbouwen & uitbreiden van een ééngezinswoning, 
Steenbrugstraat 116. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een eigendom 
gelegen te HARELBEKE – Steenbrugstraat 116, kadastraal bekend als 2de afd. – sectie C – 
nr. 217M3 strekkende tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning. 
 
De bestaande halfopen woning omvat een hoofdgebouw met 2 bouwlagen en een dak, 
een achterliggende gelijkvloers uitbouw en daarachter een aangebouwde berging met 
garage. 
 
Het middelste volume wordt afgebroken en heropgebouwd in een iets grotere 
oppervlakte, met een uitsprong zijwaarts t.a.v. de zijgevel van het hoofdvolume. Het 
omvat een badkamer en een keuken. De oppervlakte van het vernieuwde deel is 48m2.  
 
Het middelste volume wordt opgetrokken in rode paramentsteen en wordt afgewerkt met 
en plat dak. De hoogte is 3,15m. 
Er wordt een ruime opening voorzien met het hoofdvolume en er wordt een toegang 
gemaakt naar de berging. 
 
In het hoofdvolume vinden enkele interne verbouwingen plaats, aan de gevels wijzigt 
niets.  
 
De woning is gelegen in het sectoraal zonevreemde bedrijven fase II in een zone voor 
wisselbestemming woning of bedrijvigheid. Indien voor de bestemming wonen wordt 
geopteerd kan de bestaande woning maximaal met 25% van de bestaande 
grondoppervlakte worden uitgebreid.  
Verder zijn er geen voorschriften, waardoor de overige elementen van de aanvraag 
afgetoetst dienen te worden aan de goede ruimtelijke ordening. 
 
De grondoppervlakte op het BPA bedraagt 136m2, dit betekent dat een vermeerdering 
tot 170m2 toegelaten is. Met de verbouwing wordt een waarde van 147m2 behaald. De 
aanvraag is conform het BPA. 
 
De woning is gelegen in een straat met verschillende typologieën, met in de 
onmiddellijke omgeving vooral open en halfopen bebouwing. Het is gelegen aan de inrit 
van een achterliggend bedrijf. 
 
De aanvraag is verenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening. De 
oppervlakte en hoogte van de achterbouw is een aanpassing aan de hedendaagse 
normen van comfort. 
 
Gelet op de gescheiden riolering en de bestaande regenwaterput. Er wordt conform de 
hemelwaterverordening een infiltratievoorziening van 3,75m2 ingeplant in de zijtuin. 
 
De scheidingsmuur wordt opgetrokken. De aanpalende buur wordt aangeschreven. 
 



Om voormelde reden wordt de aanvraag onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: 
 
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 13.08.2018 tot en met 
11.09.2018. 

10 Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.  
(geschrapt): het verbouwen van een ééngezinswoning, Zandbergstraat 
133. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een eigendom 
gelegen te HARELBEKE – Zandbergstraat 133, kadastraal bekend als 2de afd. – sectie B – 
nr. 752A 10  strekkende tot het verbouwen van een ééngezinswoning. 
 
De Zandbergstraat is gekenmerkt door gesloten bebouwing van twee bouwlagen en een 
dak op relatief smalle percelen met hoge gelijkvloerse bouwdieptes. 
Door de vorige eigenaar werd een vergunning verkregen voor een gelijkvloerse in 
houtskeletbouw uitbreiding, maar deze werd niet afgewerkt. De onafgewerkte houten 
constructie zal worden afgebroken. 
 
De nieuwe uitbreiding is een gelijkvloerse achterbouw met een totale bouwdiepte van 
22,74m, dit is 30 cm verder dan de eerder verleende vergunning voor skeletbouw. De 
nieuwe bouwdiepte is identiek aan de buur Zandbergstraat 135. Dergelijke bouwdieptes 
komen veelvuldig voor de gesloten bebouwing van de Zandbergstraat (smalle percelen) 
en zijn dan ook verenigbaar met de omgeving. 
De achterbouw is 3,5 m hoog en wordt afgewerkt met een plat dak. De houtskeletbouw 
van de vorige vergunning was 3,3m hoog. Het is niet duidelijk of er een aanpassing 
vereist is van de bestaande scheimuur. Er moet echter sowieso een aanschrijving van de 
betrokken buur gebeuren, gezien de plaatsing van de tuinberging. 
 
Er blijft nog een ruime afstand en tuin over tot de achterkavelgrens. 
 
De voor- en zijgevel worden geïsoleerd met 14 cm dikte en afgewerkt in lichtgrijze crepi. 
Het voetpad is ter plaatse 1,6m breed (inclusief boordsteen). Na de werken is er nog een 
doorgang van 1,46m beschikbaar. 



Na de achterbouw wordt een terras voorzien van 30m2 in waterdoorlatende materialen. 
Er wordt een tuinberging voorzien van 15,5m2, ingeplant op de achter- en 
zijperceelsgrens. De gevels worden afgewerkt in crepi, ook op de perceelsgrenzen. Het 
tuinhuis is 3,5 m hoog met een plat dak. 
Wanneer het dossier vergund wordt zal er opgelegd worden dat de muur in baksteen 
dient te zijn ipv crepi op perceelsgrens. 
 
Het perceel is kleiner dan 250m2 en moet geen infiltratie- of buffervoorziening voorzien. 
Desalniettemin wordt een hemelwaterput voorzien van 10 000l met herbruik voor 2 
toiletten, wasmachine en buitenkraan. 
Gelet op het gescheiden rioolstelstel. 
 
Gezien de werken op de scheiding wordt het dossier verbonden met een openbaar 
onderzoek. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: 
 
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 13.08.2018 tot en met 
11.09.2018. 

11 Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.  
(geschrapt): het bouwen van garages, Stasegemsestraat +59. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een eigendom 
gelegen te 8530 HARELBEKE – Stasegemsestraat +59, kadastraal bekend als 3de afd. – 
sectie D – nr. 1296W 2  strekkende tot het bouwen van 28 garages met een totale 
grondoppervlakte van 960 m². 
 
De aanvraag betreft het bouwen van 2 gebouwen, met garages voor wagens en campers 
en bergingen.  
 
Het meest noordelijke gebouw, blok A, bedraagt 420 m2 en omvat 15 garages en twee 
bergingen. De kroonlijsthoogte bedraagt 3,05 m. 
 
Het zuidelijke gebouw, blok B, bedraagt 540m2 en omvat 8 garages voor 
personenwagens, 5 garages voor campers en één berging. Het gedeelte voor 



personenwagens is 3,05m hoog, voor campers wordt de kroonlijsthoogte ter hoogte van 
de perceelsgrens 3,8m hoog tot 4m aan de voorgevel van blok B. 
 
Het perceel is een binnengebied, dat nu gebruikt wordt als opslagplaats voor 
bouwmateriaal. Rondom zijn woningen in verschillende typologieën (open, gesloten, 
halfopen). De garages worden langs alle zijden ingeplant op de perceelsgrenzen en zullen 
verhuurd worden. 
Het gebied is toegankelijk via een met steenslag verharde weg. Deze weg geeft uit op de 
Stasegemsestraat. Het binnengebied sluit ook aan op een voetweg die de Heerbaan 
verbindt met de Kouterstraat, maar daar wordt een afsluiting voorzien zodat het alleen 
toegankelijk is voor voetgangers.  
De inrit maakt geen deel uit van de aanvraag, nochtans is deze een wezenlijk onderdeel 
van de gevraagde vergunning. Er zijn geen documenten aangeleverd. 
 
De garages worden opgetrokken in snelbouwmetselwerk, deze zijn zichtbaar langs de 
buurtweg (ongeveer over een lengte van 30m) en enkele beperkte delen van de 
voorgevels  . De voor- en zijgevels van de garages bestaan uit lichtgrijze 
sandwichpanelen. Ook het dak wordt voorzien van sandwichpanelen. 
 
Het perceel is volgens de verkaveling gelegen in een zone voor artisanaat. De 
voorschriften laten toe dat er gebouwen in baksteen, met rode of zwarte dakmaterialen 
worden opgericht met een maximale kroonlijst van 3,5m en nokhoogte van 5m, 
weliswaar op minstens 10m afstand van het dichtst gelegen woonhuis.  
 
De bestemming volgens het Gewestplan is woongebied. Garages zijn in principe 
verenigbaar in woongebied en worden als aanhorigheden bij het wonen beschouwd. Er is 
een RUP in opmaak, RUP Eiland in fase startnota. In het kader van beleidsmatige 
gewenste ontwikkelingen wordt op die locatie eveneens de verankering van de 
woonfunctie vooropgesteld. 
 
De aanvraag is niet conform de voorschriften wat betreft functie, dakmaterialen, hoogte 
en afstand (dichtst gelegen woonhuis kant Heerbaan gelegen op 2m). 
 
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 stelt dat 
voorschriften van een verkaveling ouder dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer zijn van 
een aanvraag. (art. 4.3.1/1 VCRO) 
 
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd (art. 13 BVR – uitvoering decreet 
omgevingsvergunning) gezien het een aanvraag betreft met gebouwen met een 
grondoppervlakte van meer dan 500 m2. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  



 
Enig artikel: 
 
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 13.08.2018 tot en met 
11.09.2018. 

12 Aanvraag voor omgevingsvergunning voor mededeling openbaar 
onderzoek.  
(geschrapt): het plaatsen van een broodautomaat, Bavikhovedorp 17 - 
8531 BAVIKHOVE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend (geschrapt) met betrekking tot een eigendom gelegen te 
8531 BAVIKHOVE – Bavikhovedorp 17, kadastraal bekend als 4de afd. – sectie B – nr. 28Z 
3 strekkende tot het plaatsen van een broodautomaat op de parking van een horecazaak. 
 
De automaat wordt ingeplant op 3 à 3,5m van het voetpad op een voorsorteerstrook van 
de parking van de horecazaak. De oppervlakte bedraag 4,2 m2. 
De broodautomaat is 2,4m hoog met daarboven een lichtbak met publiciteit van 40cm 
hoog. Het wordt ingeplant tegen de perceelsgrens. 
 
Het perceel is volgens het BPA nr. 53 “Bavikhove Dorp West” gelegen in een zone voor 
horeca, detailhandel, diensten en kantoren, stapelplaatsen en kleine bedrijven 
verenigbaar met de woonomgeving. 
 
Volgens de voorschriften kunnen bijgebouwen op de perceelsgrens pas ingeplant worden 
na de maximale bouwdiepte van het hoofdgebouw, in deze zone zijnde na 20m. 
Bijgebouwen binnen de maximaal toegelaten bouwdiepte moeten de afstand tot de 
zijkavelgrenzen respecteren die gelden voor het hoofdgebouw. Voor het hoofdgebouw is 
gekozen voor halfopen bebouwing , waar de vrije zijstrook op min. 3m voorzien is. 
De gemeentelijke verordening publiciteit laat geen publiciteit bovenop gebouwen toe en 
is beperkend naar de mogelijkheden naar verlichte publiciteit. 
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat er 
wordt afgeweken van bestemmingsvoorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar. (art. 
4.4.9/1 VCRO). De Codex laat eveneens beperkte afwijkingen inzake inplanting toe 
(lichtbak) (art 4.4.1/1). 
 
De bestemming volgens het Gewestplan is woongebied. Een broodautomaat is toegelaten 
in woongebied. 
 
De aanvraag moet ook worden afgetoetst aan de goede ruimtelijke ordening. De 
aanvraag strookt niet met de goede ruimtelijke ordening. Hoewel de automaat niet 
ingeplant wordt op een parkeerplaats, zal een stilstaande wagen – voor het afhalen van 
een brood – de circulatie op de parking, zeer dicht bij het openbaar domein, hinderen. 
Wagens zullen ook manoeuvreren over het openbaar domein (voetpad) om zich te keren 
na het afhalen van een brood. 
 
Bovendien is de automaat ingeplant op een inrit-wachtstrook op de parking. Deze strook 
is met opzet voorzien zodat, wanneer er een wachtende afrijdende wagen staat op de 
uitrit van de parking, een oprijdende wagen op die inritstrook kan wachten om verder de 
parking op te rijden. Wanneer een automaat op 3m van het voetpad ingeplant wordt, is 
er geen dergelijke wachtruimte meer, met 2 mogelijke gevolgen:  
- de inrijdende wagen blijft op de rijweg staan en hindert de doorstroming van het 
verkeer of 



- de wagen rijdt toch op de kleinere wachtruimte en staat deels op het voetpad en 
hindert aldus het traag verkeer. 
 
Om te kunnen afwijken moet de aanvraag worden onderworpen aan een openbaar 
onderzoek en moet het ontwerp in overeenstemming zijn met de bestemming van het 
Gewestplan. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: 
 
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 13.08.2018 tot en met 
11.09.2018. 

13 Aanvraag omgevingsvergunning voor mededeling openbaar onderzoek.  
(geschrapt): het aanleggen van een openlucht showroom en beperkte 
opslag van materiaal in de tuin, Hoogstraat 7 - 8531 BAVIKHOVE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door (geschrapt) met betrekking tot een eigendom 
gelegen te 8531 BAVIKHOVE – Hoogstraat 7, kadastraal bekend als 4de afd. – sectie A – 
nrs. 109C 4 – 109M 3 – 109N 3 strekkende tot het aanleggen van een openlucht 
showroom en het opslag van materiaal in de tuin. 
 
De aanvraag betreft inrichten van de buitenruimte bij een woning en loods tot deels 
opslag in open lucht en deels openluchtshowroom van tuinmaterialen/steenkorven. 
 
Aan de straatzijde, naast de oprit, wordt een demoruimte van 37m2 met ondergrond van 
grind en kunstgras voorzien, omringd door steenkorven. Op de rooilijn is de steenkorf 
80cm hoog, op de perceelsgrens met de buur is deze 2m hoog. 
Daarachter wordt een overdekt terras voorzien 21m2, op de perceelsgrens tegen de 
muur van de buur, zijdelings omheind met steenkorven. Het dak wordt metaal of plexi en 
het geheel heeft een totale hoogte van 2,5m. 
De aanvraag impliceert dat de houten afsluiting verwijderd wordt, gezien verklaard wordt 
dat het terras aangelegd wordt tegen de muur van de buur, waartussen nu nog een 
houten afsluiting staat. Het is niet duidelijk in de aanvraag of dit ook het geval is voor de 
houten afsluiting ter hoogte van de steenkorven. 
 



Aan de achterzijde van de woning wordt een bijgebouw gesloopt. Tussen de woningen en 
de loods wordt een gedeelte ingericht voor opslag van 51m2 tot tegen de perceelsgrens. 
De bestaande afsluiting in betonplaten op de perceelsgrens wordt behouden (hoogte 
onbekend). Dwars worden 3 compartimenten gemaakt van 5m diep en met betonnen 
keermuren van 1,98m hoog. 
 
Het perceel is volgens het BPA nr. 53 “Tramstatie” gelegen in een zone voor wonen met 
als nevenbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren. Het BPA stelt dat op 
het perceel de hoofdbestemming van de zone moet gerealiseerd worden. De woning op 
het perceel is aanwezig en zal gerenoveerd worden.  
De loods is gelegen in een zone bedrijvigheid. 
Afsluitingen op de perceelsgrens zijn toegelaten tot 2m hoogte in hout/baksteen/haag. 
Bijgebouwen op de perceelsgrens zijn slechts toegelaten vanaf de maximale bouwdiepte 
van de hoofdgebouwen, zijnde 15m. 
 
De bestemming volgens het Gewestplan is woongebied. Dergelijke vorm van opslag en 
openluchtshowroom, waar het bijgebouw (=overdekt terras) deel van uitmaakt, is 
verenigbaar met de woonomgeving en dus vergunbaar. 
 
De aanvraag moet ook worden afgetoetst aan de goede ruimtelijke ordening. De site is 
omgeven door woonpercelen en tuinen. De loods is bestemd als stapelplaats voor 
bedrijven. De beperkte opslag brengt de woonfunctie niet in het gedrang onder bepaalde 
voorwaarden. De afsluiting op de perceelsgrens kan niet als keermuur gebruikt worden. 
Om visuele en hinderlijke redenen mogen de materialen niet boven de keermuur 
uitsteken. Ook stofverspreiding in deze woonomgeving moet tegengegaan worden. 
De materialen van de afsluiting zijn hedendaagse materialen, die ten tijde van het BPA 
niet gangbaar waren en zijn verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening. De 
inplanting van het overdekt terras hoort thuis bij de showroom/handelsfunctie, maar is 
door zijn aard, niet onder te brengen in de generieke voorschriften van bijgebouwen. Het 
overdekt terras is tevens verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening, vermits 
evenzeer gesloten bebouwing op dit perceel mogelijk is.  
 
Vergunnen na openbaar onderzoek mits volgende voorwaarden: 
- De woning op het perceel moet aanwezig blijven en de woonfunctie moet 

gerealiseerd zijn. 
- Ter hoogte van de demo-ruimte en overdekt terras moet de houten afsluiting 

op de perceelsgrens verwijderd worden. 
- Er mag niet gestapeld worden tegen de bestaande betonplaten. Bij de 

opslagcompartimenten moet ter hoogte van de perceelsgrens een bijkomende 
betonnen keermuur van 1,98m hoog voorzien worden.  

- De top van de opgeslagen materialen mag niet uitsteken boven de keermuren. 
- Stuifgevoelige materialen worden uitgesloten van de openluchtopslag. 
 
De Codextrein d.d. 08.12.2017 en in werking tredend op 30.12.2017 laat toe dat er 
wordt afgeweken van bestemmingsvoorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar. (art. 
4.4.9/1 VCRO).  
 
Om te kunnen afwijken moet de aanvraag worden onderworpen aan een openbaar 
onderzoek en moet het ontwerp in overeenstemming zijn met de bestemming van het 
Gewestplan. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 



- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 
de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Enig artikel: 
 
Neemt kennis van het openbaar onderzoek dat loopt van 13.08.2018 tot en met 
11.09.2018. 

14 Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek. N.V. $$: 
het uitbreiden terras op bestaande garages, Beversestraat 23 - 8530 
HARELBEKE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door N.V. DUCHATO, Beversestraat 23 – 8530 
HARELBEKE met betrekking tot percelen gelegen te HARELBEKE, Beversestraat 23 
kadastraal bekend 1e afdeling, Sectie A, nrs. 240V, 240T, 237S strekkende tot het 
uitbreiden terras op bestaande garages; 
 
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen 
schriftelijke bezwaren ingediend; 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1: 
 
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten. 
 
Artikel 2: 
 



Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd 
uitgevoerd. 
 
Artikel 3: 
 
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.  
 
Artikel 4: 
 
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten, 
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden. 

15 Aanvraag omgevingsvergunning voor einde openbaar onderzoek.  
DE WATERGROEP, Vooruitgangstraat 189 - 1030 BRUSSEL: de aanleg van 
een drinkwaterleiding, Vaartstraat z/n - Steentje z/n - 8530 HARELBEKE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd een aanvraag ingediend door DE WATERGROEP, Vooruitgangstraat 189 – 1030 
BRUSSEL met betrekking tot een perceel gelegen te HARELBEKE, Vaartstraat z/n – 
Steentje z/n kadastraal bekend 2e afdeling, Sectie C, nr. 691H strekkende tot de aanleg 
van een drinkwaterleiding; 
 
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Er werden geen mondelinge en geen 
schriftelijke bezwaren ingediend; 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de 

omgevingsvergunning; 
- Artikel 57 van het gemeentedecreet; 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000, betreffende de behandeling en 

de openbaarmaking van de omgevingsvergunningsaanvragen, gewijzigd bij later 
koninklijk besluit en besluiten van de Vlaamse Executieve; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1: 
 
Het onderzoek inzake bovenvermelde stedenbouwkundige aanvraag te sluiten. 
 
Artikel 2: 
 
Vast te stellen dat de openbaarmaking conform de geldende voorschriften werd 
uitgevoerd. 
 
Artikel 3: 
 
Vast te stellen dat geen mondelinge en geen schriftelijke bezwaren ingediend werden.  



 
Artikel 4: 
 
Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de overige voorgeschreven documenten, 
bij het dossier van de aanvraag gevoegd worden. 

16 Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.  
N.V. DUCHATO - Beversestraat 23 - 8530 HARELBEKE: het uitbreiden terras 
op bestaande garages, Beversestraat 23. 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 
OMV_2018047390 2018/161 
 
De aanvraag ingediend door  
 
DUCHATO N.V., Beversestraat 23 - 8530 Harelbeke 
 
werd per beveiligde zending verzonden op 21 juni 2018. 
 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 26 juni 2018. 
 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein : 
 
HARELBEKE 1 AFD A 0240 V  
HARELBEKE 1 AFD A 0237 S  
HARELBEKE 1 AFD A 0240 T  
 
Het betreft een aanvraag tot de uitbreiding terras op bestaande garages met als 
adres Beversestraat 23 - 8530 Harelbeke. 
 
De aanvraag omvat: 
- stedenbouwkundige handelingen 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening 
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun 
uitvoeringsbesluiten. 
 
1. Stedenbouwkundige basisgegevens  

 
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s): 
 
Gewestplan KORTRIJK GWP_02000_222

_00007_00001 
woongebied 

 
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: 
 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van 
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze 
voorschriften luiden als volgt: 
 



Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van 
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, 
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen 
echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving.  
 
De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen of 
bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus getoetst 
aan de bepalingen van het gewestplan. 
 

2. Historiek 
 
Op 30.09.1998 werd een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een 
meergezinswoning met garages. (dossier 1998/140). 
 
De garages achteraan en de garage aan de straatzijde werden gebouwd, maar de 
meergezinswoning niet. Ondertussen lagen de werken geruime tijd stil, zodat de 
oorspronkelijke bouwvergunning vervallen was. 
 
Op 21.10.2008 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen 
van een nieuwe ééngezinswoning met bureel boven garage en doorrit. (dossier 
2008/237) 
 

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro) 
 

Beschrijving van de plaats 
 
De Beversestraat is gelegen in het centrum van de stad Harelbeke. Het begin van de 
straat wordt gekenmerkt door rijwoningen zowel bestaande uit twee bouwlagen met 
hellend dak als één bouwlaag met hellend dak. Ook kenmerkend zijn de vele garages 
aan de straatzijde. Alles werd gebouwd op de rooilijn. 
 
Op 21.10.2008 werd dus een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het 
bouwen van een nieuwe ééngezinswoning met bureel boven garage en doorrit. 
 
Op het gelijkvloers zijn dus de garages voorzien en de doorrit naar de achterliggende 
garages. Op het eerste verdiep wordt hoofdzakelijk het woongedeelte voorzien. Op 
het plat dak van de garage bij de woning is er een dakterras voorzien. Op het tweede 
verdiep (in het dak) wordt het slaapgedeelte, een bureelruimte en een dakterras 
voorzien.  
 
Rechts van Beversestraat 23 is er een ééngezinswoning, die achteruit staat ten 
opzichte van de rooilijn. Links van de Beversestraat 23 bevinden zich garages. 
 
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
 
Deze aanvraag betreft een uitbreiding terras op de bestaande garages. 
 
Het gaat om twee garages met hellend dak, kadastraal gekend als 240V en 240T links 
van de woning Beversestraat 23. De garages hebben een kroonlijsthoogte van 2,85m 
en een nokhoogte van 4,75m. 
 
De bouwheer wenst het hellend dak op de garages af te breken. Ook de goten 
worden afgebroken en de rw-afvoer wordt aangepast. Op de garages komt een plat 



dak. Het plat dak zal dienst doen als uitbreiding van het bestaande terras bij de 
woning Beversestraat 23. De uitbreiding bedraagt circa 50m². 
 
Het bestaande gevelmetselwerk van de garages wordt afgebroken. De muur van de 
garages wordt opnieuw opgetrokken in identieke gevelsteen als de garage van de 
woning en aansluitend op het bestaande paramentwerk. De muur wordt opgetrokken 
tot 4,05m, als borstwering bij het nieuwe terras. 
 
De bestaande houten tuinafsluiting en de werkhekken bij het bestaande terras op het 
eerste verdiep van de woning worden verwijderd. 
 
De bestaande gevelmuur in rode baksteen van de woning Beversestraat 23 wordt 
verder opgetrokken als borstwering terras. Dit tot op een hoogte van 1,20m boven 
het afgewerkt niveau terras.  
 
De aanvrager wenst ook de poort aan de achterzijde van één van de garages te 
vervangen door een vast raam. 
 
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

 
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar  

 
De aanpalende eigenaars werden op 29-06-2018 aangeschreven aangezien de 
aanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van 
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Er 
werden geen bezwaren ingediend. 

 
5. Adviezen 
 

Er dienden geen adviezen ingewonnen te worden.  
 
6. Project-MER  
 

De inrichting is niet MER-plichtig. 
 
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester 

en schepenen 
 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van 
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. 

 
a) Planologische toets: 

 
Het pand is volgen het Gewestplan Kortrijk gelegen in het woongebied 
 
Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf 
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen 
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en 
inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.  
 



De aangevraagde werken/handelingen zijn niet gesitueerd in een algemeen 
of bijzonder plan van aanleg of in een verkaveling. De aanvraag dient dus 
getoetst aan de bepalingen van het gewestplan. 
 
De aanvraag is conform de bestemming van het Gewestplan. 
 

b) Wegenis: 
 
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Beversestraat een voldoende 
uitgeruste openbare weg is. 
 

c) Watertoets: 
 
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in 
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van 
de watersystemen worden ingeschat.  
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er 
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake 
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging. 
 

d) Goede ruimtelijke ordening: 
 
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2: 
 
- Functionele inpasbaarheid 

De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de 
omvang geen afbreuk aan de omgeving. De uitbreiding van het terras op het 
dak van de garages is aanvaardbaar in een stedelijke en verdichte context. 
Door te kiezen voor een borstwering in rode gevelsteen wordt het terras op 
een esthetische manier afgesloten. De inkijk aan de linkerkant is hoofdzakelijk 
op garages en het binnengebied rond de garages. Aan de voorkant en de 
rechterkant is er zicht op de straat. 
 

- Mobiliteitsaspect 
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. 
 

- Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
De schaal van het gebouw is iets groter dan wat we gewoon zijn in de 
Beversestraat, maar dit is niet storend. Het uitbreiden van het terras gebeurt 
op het dak van bestaande garages, dit kan worden gezien als slim 
ruimtegebruik. 
 

- Visueel-vormelijke elementen 
De bestaande houten tuinafsluiting en de werkhekken bij het bestaande terras 
op het eerste verdiep van de woning worden verwijderd. 
 
De bestaande gevelmuur in rode baksteen van de woning Beversestraat 23 
wordt verder opgetrokken als borstwering terras. Dit tot op een hoogte van 
1,20m boven het afgewerkt niveau terras.  
 

- Cultuurhistorische aspecten 
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen 
cultuurhistorische waarden in het gedrang. 
 



- Bodemreliëf 
/// 
 

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid. 
/// 

 
Besluit 
1. De aanvraag ingediend door NV DUCHATO inzake de uitbreiding terras op 
bestaande garages, gelegen in de Beversestraat 23 - 8530 Harelbeke te vergunnen. 

 
2. De aanvraag omvat: 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
 
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 
 
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door 
de vergunninghouder. 
 
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare 
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens 
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten 
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten 
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager. 
 
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het 
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor 
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe 
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas 
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de 
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken. 
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de 
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar 
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein). 
 
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen. 
 
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen. 
 
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen 
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring 
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, 
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten 
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet 
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen 
met vordering tot herstel op zijn kosten. 
 
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke 
rechten.  
 
Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de 
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart. 
 



Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met 
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken 
 
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 
 
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen 
ten laste van de bouwheer. 
 
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de 
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke 
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de 
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de 
privéwaterafvoer. 
 
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst 
kan u terugvinden op www.vlario.be)” 
 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende 
gevallen: 
 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
vergunde stedenbouwkundige handelingen; 
 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van 
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 
verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie; 
 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 



alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in 
kennisstelling van de stopzetting. 
 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte 
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de 
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte 
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
 
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst 
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door 
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de 
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden 
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens 
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van 
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde 
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de 
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een 
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 
bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet 
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt 
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen 
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van 
het stakingsbevel. 
 
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 



beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van 
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:  
 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
 
2° het betrokken publiek; 
 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde 
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om 
advies werd verzocht;  
 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;  
 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde;  
 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 
 
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen die ingaat:  
 
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen 
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;  
 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in 
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;  
 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 
 
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na 
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning 
een vergunningsaanvraag is ingediend; 
 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 
 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 
 
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending 
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en 
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 
 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 



 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden 
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde 
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan 
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per 
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag 
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de 
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als 
onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting 
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  
 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van 
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  
 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  
 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen 
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de 
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en 
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
 
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of 
hij gehoord wil worden.  
 



Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur 
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen 
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
 
Mededeling 
 
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden 
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de 
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden 
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het 
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan 
aan te vragen. 
 

17 Aanvraag omgevingsvergunning voor advies.  
DE WATERGROEP, Vooruitgangstraat 189 -1030 BRUSSEL: de aanleg van 
een nieuwe drinkwaterleiding, Vaarstraat z/n - Steentje z/n - 8530 
HARELBEKE. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de adviesaanvraag door het 
DEPARTEMENT OMGEVING, in het kader van de omgevingsaanvraag ingediend door DE 
WATERGROEP, Vooruitgangstraat 189 – 1030 BRUSSEL, ontvangen. 
 
De adviesaanvraag werd ontvangen op 29.06.2018. 
 
De omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op een perceel met als adres 
Vaartstraat z/n – Steentje z/n en met als kadastrale omschrijving 2e Afdeling, Sectie C 
nr. 691H. 
 
De aanvraag betreft de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze omgevingsvergunningsaanvraag 
onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder met het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse codex ruimtelijke ordening 
en de uitvoeringsbesluiten. 
 
De aanvraag wordt als volgt beoordeeld door het college van burgemeester en 
schepenen:  
 
Openbaar onderzoek: 
 
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 08.07.2018 tot en met 06.08.2018. 
 
Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. 
 
 
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of 
verkavelingsvoorschriften: 
 
De bestemming volgens het gewestplan KORTRIJK, vastgesteld op datum van 
04.11.1977 bij besluit van de Koning, is milieubelastende industrie. 



 
In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 7.2.0. + 8.2.1.2. van 
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als 
volgt: 
 
Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke 
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en 
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 
bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire 
dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, 
namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve 
restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale 
verkoop. 
Gebieden voor milieubelastende industrieën zijn bestemd voor bedrijven die om 
economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.  
 
De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 65 “Marbra-Lys” – MB 25.01.2005 in een 
projectzone – deelzone: recreatief parkgebied. 
 
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de voorschriften van het BPA. 
 
De bijzondere voorschriften (B1) voor deze zone stellen: “Binnen de zone zijn installaties, 
toestellen, constructies en aanhorigheden eigen aan de nutsvoorzieningen toegelaten. 
De installatie van deze voorzieningen moet in overeenstemming met de bepalingen van 
de ‘Code voor duurzame ruimtelijke inplanting van draadloze telecommunicatie-
infrastructuur in Vlaanderen’ gerealiseerd worden. 
Binnen het plangebied gelden de bepalingen van de ‘code van goede praktijk voor de 
aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties’ en de 
aanvullingen. 
 
Departement Omgeving is van oordeel dat eerste paragraaf van de bijzondere 
voorschriften, namelijk dat alle toestellen, constructies en aanhorigheden eigen aan de 
nutsvoorzieningen toegelaten zijn enkel slaat op draadloze telecommunicatie en riolen. 
Ze leiden dit af uit de volgende paragrafen. 
 
De aanvraag is dus een afwijking op de voorschriften van het BPA en werd om die reden 
onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
 
De afwijking kan worden toegestaan. Het gaat om een nutsvoorziening van algemeen 
belang. 
 
 
Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening: 
 
De aanvraag betreft de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding. 
 
Omwille van rioleringswerken in de Spinnerijstraat moet de bestaande drinkwaterleiding 
DN 500mm vervangen worden. In de Spinnerijstraat is onvoldoende ruimte om een 
nieuwe drinkwaterleiding aan te leggen zonder conflicten met de nieuw ontworpen riool. 
Daarom wordt een drinkwaterleiding aangelegd evenwijdig met het jaagpad 
(fietssnelweg) langsheen het kanaal Bossuyt-Kortrijk.  
 
Deze leiding wordt grotendeels aangelegd op openbaar domein. Om de fietssnelweg te 
vrijwaren komt de leiding plaatselijk op privaat domein, in een te verwerven 
ondergrondse inneming. Voor dit gedeelte moet er een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. 



 
Op privaat domein gaat het om een tracé van 60,28m lang en één van 21,22m lang. 
 
Na de werken wordt de bovengrond in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Ter hoogte van 
leidingapparaten in volle grond worden straatpotten geplaatst in met klinkers aangelegde 
plateaus. 
 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de omvang, de inplanting en de vormgeving 
geen afbreuk aan de omgeving. Het gaat om een nutsvoorziening, meer bepaald een 
drinkwaterleiding, van algemeen belang. 
Deze aanvraag heeft geen negatieve invloed op de mobiliteit.  
 
 
Watertoets: 
 
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent 
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient 
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. 
 
 
Ingedeelde inrichting of activiteit: 
 
Deze aanvraag bevat geen I.I.O.A.’s en behoeft dan ook geen milieutechnisch advies. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft een gunstig advies aan de 
omgevingsvergunningsaanvraag op naam van DE WATERGROEP, Vooruitgangstraat 189 
– 1030 BRUSSEL, voor de aanleg van een drinkwaterleiding, gelegen in de Vaartstraat 
z/n – Steentje z/n – 8530 HARELBEKE. 

18 Aanvraag omgevingsvergunning voor goedkeuring.  
TOGOFILL - Waregemseweg 146A - 9790 WORTEGEM - PETEGEM: het 
slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van 28 appartementen 
met ondergrondse garage, Overleiestraat 12-14. 

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT 
VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 
Dossiernummer Omgevingsloket Gemeentelijk dossiernummer 
OMV_2018077452 2018/166 
 
EPB-nummer: 34013_G_2018_041734. 
 
De aanvraag ingediend door  
 
TOGOFILL, Waregemseweg 146A - 9790 Wortegem-Petegem 
 
werd per beveiligde zending verzonden op 26 juni 2018. 



 
De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 28 juni 2018. 
 
De aanvraag heeft betrekking op volgend terrein : 
HARELBEKE 3 AFD D 0092 S  4  
HARELBEKE 3 AFD D 0092 M  4  
HARELBEKE 3 AFD D 0092 T  4  
 
Het betreft een aanvraag tot het slopen van de bestaande bebouwing en het 
bouwen van 28 appartementen met ondergrondse garage met als adres 
Overleiestraat 12 - 14 & Broelkaai 4 - 6, 8530 Harelbeke. 
 
De aanvraag omvat: 
- stedenbouwkundige handelingen 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening 
houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun 
uitvoeringsbesluiten. 
 
1. Stedenbouwkundige basisgegevens  

 
De locatie is gelegen in volgend(e) plan(nen) en zone(s): 
 
Gewestplan KORTRIJK GWP_02000_222

_00007_00001 
woongebied 

 
De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 45 “Bloemenwijk – wijz. A” – MB 
15.03.2000 in een zone voor wonen en bedrijfsactiviteiten, aanééngesloten 
bebouwing. 
 
De aanvraag moet worden getoetst aan de voorschriften van het BPA. 
 
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: 
- De terreinbezetting bedraagt 100%. 
- Aan de Overleiestraat worden max. 3 bouwlagen toegelaten, met een maximale 

kroonlijsthoogte van 10m en met een max. dakhelling van 50°.  
- De bouwdiepte op het verdiep bedraagt 12m.  
- Indien de afstand tussen de hoofdgebouwen meer dan 10m bedraagt mogen er 

langs de Broelkaai ook 3 bouwlagen.  
- 1 parkeerplaats per woongelegenheid op eigen terrein. 
 
 

2. Historiek 
 
Volgende vergunningen/aanvragen zijn relevant:  

 1976/14: Bouwen van een winkel met appartement + werkplaats – 
goedgekeurd d.d. 04.02.1976 

 
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag (toetsing aan de goeie ro) 

 
Beschrijving van de plaats 
 
De locatie is gelegen aan twee openbare wegen, namelijk de Overleiestraat en de 
Broelkaai en bevindt zich bij de brug over de Leie, richting centrum van Harelbeke. 
 



De te slopen gebouwen bestaan uit een rijwoning van drie bouwlagen met een plat 
dak. Een handelszaak met woning bestaande uit twee bouwlagen met een plat dak en 
een loods met een hellend dak, met de nok loodrecht op de openbare weg.  
 
Links van de bouwplaats bevindt zich een meergezinswoning, bestaande uit drie 
bouwlagen met een hellend dak. De meergezinswoning gaat de hoek om en bestaat 
aan de kant van de Broelkaai eveneens uit drie bouwlagen met een zadeldak? 
 
Rechts van de bouwplaats bevindt zich een private weg, die de Overleiestraat met de 
Broelkaai verbindt. 
 
Op de luchtfoto is te merken dat de omheining bij het perceel van de bestaande loods 
geplaatst is op openbaar domein, kant Broelkaai. Het perceel is slechts 35-tal meter 
diep, waar de omheining op ongeveer 38m ingeplant is. 
 
Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen 
 
Deze aanvraag betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 28 
appartementen met ondergrondse garage. 
 
Op de vrijgekomen plaats wordt zowel langs de Overleiestraat, als langs de Broelkaai 
voorzien in een meergezinswoning. Het gaat om twee gelijkaardige volumes. De 
meergezinswoningen krijgen 3 bouwlagen en een teruggetrokken dakverdiep  
In beide meergezinswoning wordt voorzien in telkens 14 woongelegenheden.  
 
De bouwdiepte bedraagt zowel op het gelijkvloers, als op het verdiep iets meer dan 
10m. De kroonlijsthoogte bedraagt 9,25m en de bouwhoogte met de teruggetrokken 
bouwlaag meegerekend bedraagt 12,34m. 
 
Tussen de 2 meergezinswoningen ligt een groen binnenplein. De inkom tot de 
meergezinswoning langs de Overleiestraat gebeurt aan de voorzijde via twee 
inkomdeuren. De ingang tot de woongelegenheden in de Broelkaai wordt voorzien via 
het binnenplein. Op die manier zal het binnenplein voor de nodige menselijke 
activiteit zorgen. Een overdekte doorgang aan de linkerkant van het gebouw langs de 
Broelkaai biedt de mogelijkheid om de bezoeker te laten aanbellen aan een poort. Het 
binnenplein is dus een private gemeenschappelijke buitenruimte. De doorgang wordt 
tegelijk voorzien van de nodige brievenbussen. Links van de doorgang wordt de inrit 
tot de parkeergarage voorzien. De grote open ruimte die hierdoor ontstaat, maakt de 
toegang tot de appartementen duidelijk zichtbaar. 
 
De beide volumes zijn met elkaar verbonden door een ondergrondse bouwlaag, waar 
het parkeren gebeurt. In de kelder zijn 15 parkeerplaatsen voorzien en 13 garages. 
De ondergrondse parking is bereikbaar via een inrit aan de kant van de Broelkaai. 
 
Er wordt een extra toegang voorzien voor fietsers en voetgangers via de private weg, 
die eigendom is van de Stad Harelbeke. Er wordt een toegangspoortje voorzien voor 
bewoners van de residentie dat uitgeeft op het binnenplein.  
 
Er worden geen uitbouwen voorzien. Er springt niets uit ten opzichte van de 
voorbouwlijn, zowel aan de kant van de Overleiestraat als aan de kant van de 
Broelkaai. De buitenruimtes (terrassen) zijn inpanding.  
 
Op de luchtfoto is te merken dat de omheining bij het perceel van de bestaande loods 
geplaatst is op openbaar domein, kant Broelkaai. Het perceel is slechts 35-tal meter 
diep, waar de omheining op ongeveer 38m ingeplant is. De inplanting van de nieuwe 
gebouwen is echter correct en volgens de perceelsgrenzen. 



Op het inplantingsplan is een groenzone getekend op het openbaar domein Dit is 
vermoedelijk de bestaande graszone, ter hoogte van de doorrit wordt er asfalt 
getekend. Er wordt expliciet als voorwaarde opgelegd dat de omheining op openbaar 
domein verwijderd wordt en dat het openbaar domein in oorspronkelijke staat 
hersteld wordt op volgende manier: de inrit op het openbaar domein naar het 
appartement wordt geherasfalteerd, uiterlijk 6 maanden na het wind- en waterdicht 
zijn van de gebouwen. Dit gaat concreet om de zone de breedte van de inrit en 
toegang tot het binnenplein (breedte van 8,89m) van aan de rooilijn tot aan de 
huidige goot. De ingetekende groenzone op het inplantingsplan, moet, ook waar er 
nog geen gras is, in gras ingezaaid worden. 
 
Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  

 
4. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar  
 

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars 
uitgevoerd. 

 
5. Adviezen 
 

Wegens de ligging langs een Gewestweg (N36d) werd er advies gevraagd aan het 
Agentschap Wegen en Verkeer AWV - District Kortrijk. Wegen en verkeer heeft advies 
uitgebracht op 12 juli 2018, ontvangen op 12 juli 2018. De eindconclusie van het 
advies luidt als volgt: Gunstig. 
 
Er werd advies gevraagd aan De Vlaamse Waterweg NV. De Vlaamse Waterweg NV 
heeft advies uitgebracht op 26 juli 2018, ontvangen op 26 juli 2018. De eindconclusie 
van het advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig.  
 
Er werd advies gevraagd aan de Brandweerzone Fluvia. De brandweer heeft advies 
uitgebracht op 12 juli 2018, ontvangen op 17 juli 2018. De eindconclusie van het 
advies luidt als volgt: Voorwaardelijk gunstig. 
 
Er werd advies gevraagd aan FOD Binnenlandse Zaken – ASTRID. FOD Binnenlandse 
Zaken – ASTRID heeft advies uitgebracht op 3 juli 2018, ontvangen op 3 juli 2018. 
De eindconclusie van het advies luidt als volgt: Gunstig. Er is geen indoordekking 
nodig. 
 
Er werd advies gevraagd aan Proximus. Proximus heeft advies uitgebracht op 17 juli 
2018, ontvangen op 17 juli 2018. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: 
Voorwaardelijk gunstig. 
 
Er werd advies gevraagd aan INFRAX. INFRAX heeft advies uitgebracht op 26 juli 
2018, ontvangen op 26 juli 2018. De eindconclusie van het advies luidt als volgt: 
Voorwaardelijk gunstig. 

 
6. Project-MER  
 

De inrichting is niet MER-plichtig. 
 
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester 

en schepenen 
 

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van 
burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. 



 
a) Planologische toets: 

Het pand is gelegen in het woongebied volgens het Gewestplan Kortrijk. 
 
De locatie is tevens gelegen in het BPA nr. 45 “Bloemenwijk – wijz. A” – MB 
15.03.2000 in een zone voor wonen en bedrijfsactiviteiten, aanééngesloten 
bebouwing. 
 
De aanvraag moet worden getoetst aan de voorschriften van het BPA. 
 
Waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: 
- De terreinbezetting bedraagt 100%. 
- Aan de Overleiestraat worden max. 3 bouwlagen toegelaten, met een 

maximale kroonlijsthoogte van 10m en met een max. dakhelling van 50°.  
- De bouwdiepte op het verdiep bedraagt 12m.  
- Indien de afstand tussen de hoofdgebouwen meer dan 10m bedraagt mogen 

er langs de Broelkaai ook 3 bouwlagen.  
- 1 parkeerplaats per woongelegenheid op eigen terrein. 
 
De aanvraag is conform de voorschriften van het BPA. 
 
De aanvraag moet worden afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake centrale ruimte voor warmteproductie. De verordening legt op 
dat de centrale stookruimte een minimale oppervlakte van 16m² moet hebben bij 
meergezinswoningen met 10 tot 32 woongelegenheden. 
De leidingkokers moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. Indien de leidingkokers 
slechts bereikbaar zijn via de private delen dient er voor gezorgd te worden dat 
het openmaken van de kokers mogelijk is  zonder veel schade te veroorzaken aan 
de afwering van de wooneenheid. De leidingkokers hebben een doorsnede van 
minstens 0,30m x 030m 
 
Er wordt voldaan aan de verordening. In de kelder wordt voorzien in een centrale 
stookruimte van min. 16m². De kokers zijn bereikbaar vanuit de private 
wooneenheden en op het plan staat vermeld dat er een luik wordt voorzien. De 
doorsnede van de kokers voldoet aan de minimale normen. 
 

b) Wegenis: 
In toepassing op de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke ordening kan gesteld worden dat de Overleiestraat en de Broelkaai 
voldoende uitgeruste openbare wegen zijn. 
 

c) Watertoets: 
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde 
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in 
dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van 
de watersystemen worden ingeschat.  
Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er 
dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake 
overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging. 
 
Bij beide meergezinswoning is er een gescheiden rioolstelsel en wordt er voorzien 
in een regenwaterput van 10.000L per gebouw en een buffervoorziening. 
 
In het advies van de Vlaamse Waterweg worden hieromtrent een aantal 
voorwaarden opgelegd, waarbij soms de keuze gelaten wordt tussen verschillende 
opties. Gezien het tijdsbestek van de vergunningsprocedure kan niet meer 



ingegaan worden op de voorwaarden die een aanpassing van de plannen vergen. 
De aanpassing zou ook te ingrijpend zijn om binnen deze procedure te kunnen 
verantwoorden. Vandaar worden de voorwaarden die mogelijk zijn binnen het 
getekend ontwerp opgelegd en verduidelijkt onder de rubriek voorwaarden.  
Inhoudelijk gaat dit over: 
- het voorzien van voldoende hemelwaterputten volgens de gewestelijke 
verordening en voldoende herbruik. De Vlaamse Waterweg gaat uit van 
hemelwaterput van 50l per afwaterende m2 dakoppervlakte en berekent het 
volume op 15000l per gebouw. Echter de verordening legt een maximum op van 
10 000l, zodat het ingediende dossier met de voorziene volumes, waarbij men 
10 000l voorziet per gebouw, correct is volgens de verordening. 
- het niet verkrijgen van een afwijking op infiltratie (en in de plaats een 
buffervoorziening voorzien) omdat het over een onderkelderd gebouw gaat, in dit 
dossier wordt door De Vlaamse Waterweg echter een alternatieve oplossing 
geboden van een groendak boven de parkeergarage; 
- parkeerkelder als volledig waterdichte constructie zonder kunstmatig 
drainagesysteem. 
 

d) Goede ruimtelijke ordening: 
Toetsing aan de beoordelingsgronden van artikel 4.3.1. §2: 
 
- Functionele inpasbaarheid 

De bouwplaats is gelegen in een zone voor wonen, waar meergezinswoningen 
toegelaten zijn met 3 bouwlagen en een hellend dak of teruggetrokken 
bouwlaag. Er staat reeds een meergezinswoning met 3 bouwlagen en een 
hellend dak links van de bouwplaats. Deze aanvraag past dus in de 
(onmiddellijke) omgeving. 
De aanvraag doet mede gelet op de aard, de plaats, de vormgeving en de 
omvang geen afbreuk aan de omgeving. De afstand tot de ééngezinswoningen 
die iets minder hoog zijn is voldoende groot, omdat er een openbare of private 
weg tussen ligt. 
 

- Mobiliteitsaspect 
Deze aanvraag heeft geen negatieve impact op de mobiliteit. Er wordt voldaan 
aan de voorschriften van het BPA die 1 parkeerplaats per woongelegenheid 
oplegt.  
De stedenbouwkundige handelingen, met name het voorzien van 28 
appartementen, brengen bijkomende taken bij voor de overheid. De 
parkeerdruk en het aantal bewegingen op de Broelkaai zal vergroten, waar de 
straat van een achterkant een volwaardige toegangszijde wordt. De toename 
in aantal woongelegenheden zal er voor zorgen dat meer bewoners/bezoekers 
toegang tot de straat nemen en de openbare parkeerplaatsen zullen veel 
frequenter bezocht worden. Dit noopt tot een goede en veilige aanleg van de 
parkeerplaatsen op openbaar domein net voor het gebouw (huidige groen- en 
parkeerzone). Daarom wordt als last een financiële som opgelegd, die dienstig 
is voor de herinrichting van die strook. 
 

- Schaal, Ruimtegebruik en bouwdichtheid 
De schaal en ruimtegebruik van de gevraagde meergezinswoning sluit aan op 
die van de aanpalende meergezinswoning. De rest van de straat op die locatie 
is beperkter van schaal. In de ruime omgeving (centrum Harelbeke) staan nog 
dergelijke meergezinswoningen. 
 

- Visueel-vormelijke elementen 
De meergezinswoning bestaat uit twee gelijkaardige hoofdvolumes die met 
elkaar verbonden worden door een ondergrondse bouwlaag. Elk volume 



bestaat uit 3 bouwlagen en een terugspringend dakverdiep en bevat elk 14 
woongelegenheden. 
Er worden geen uitbouwen voorzien. Er springt niets uit ten opzichte van de 
voorbouwlijn, zowel aan de kant van de Overleiestraat als aan de kant van de 
Broelkaai. De vereiste buitenruimtes worden inpandig voorzien. 
De gevels worden opgetrokken in gevelsteen, grijs genuanceerd. Het PVC 
buitenschrijnwerk is eveneens grijs van kleur. Hier en daar wordt op de gevel 
accenten aangebracht door middel van een houten gevelbekleding en wordt er 
gespeeld met de plaats van de raamopeningen. 
 

- Cultuurhistorische aspecten 
De aanvraag stelt op dit vlak geen problemen. Er komen door de werken geen 
cultuurhistorische waarden in het gedrang. 
 

- Bodemreliëf 
/// 
 

- Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid. 
Er is een recht van doorgang ten gunste van het perceel links van het baantje, 
dus het perceel waarop de meergezinswoningen worden opgetrokken. Er is 
echter geen recht om langs die kant raam- en deuropeningen te voorzien. Het 
toegangspoortje in de zijgevel kan dus niet. 
 

Besluit 
1. De aanvraag ingediend door NV TOGOFILL inzake het slopen van de bestaande 
bebouwing en het bouwen van 28 appartementen met ondergrondse garage, 
gelegen in de Overleiestraat 12- 14 & Broelkaai 4 - 6, 8530 Harelbeke te vergunnen. 

 
2. De aanvraag omvat: 
De aanvraag omvat geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
 
3. Volgende voorwaarden en/of lasten worden opgelegd: 
 
Er wordt opgelegd dat de omheining op openbaar domein verwijderd wordt en 
dat het openbaar domein in oorspronkelijke staat hersteld wordt op volgende 
manier: de inrit op het openbaar domein naar het appartement wordt 
geherasfalteerd, uiterlijk 6 maanden na het wind- en waterdicht zijn van de 
gebouwen. Dit gaat concreet om de zone de breedte van de inrit en toegang tot 
het binnenplein (breedte van 8,89m) van aan de rooilijn tot aan de huidige 
goot. De ingetekende groenzone op het inplantingsplan, moet, ook waar er nog 
geen gras is én waar voorheen onrechtmatige inname was van openbaar 
domein, in gras ingezaaid worden. 
 
De voorwaarden opgelegd in het advies van de Brandweer d.d. 12.07.2018 
dienen strikt te worden nageleefd. 
 
De voorwaarden opgelegd in het advies van Proximus d.d. 17.07.2018 dienen 
strikt te worden nageleefd. 
 
De voorwaarden opgelegd in het advies van Infrax d.d. 26.07.2018 dienen strikt 
te worden nageleefd. 
 
De volgende voorwaarden opgelegd in het advies van De Vlaamse Waterweg 
d.d. 26.07.2018 dienen strikt te worden nageleefd: 
- het groendak boven de parkeergarage dient te worden voorzien als een 
daktuin (inclusief begroeiing) met een buffervolume van minstens 70l/m2. 



- de ondergrondse parkeerkelder dient uitgevoerd te worden als volledig 
waterdichte constructie zonder kunstmatig drainagesysteem. 
 
Het toegangspoortje in de zijgevel wordt uitgesloten van vergunning. 
 
Er wordt als last een financiële som opgelegd, die dienstig is voor de 
herinrichting van die strook openbaar domein kant Broelkaai (behoudens zone 
inrit). Deze herinrichting wordt niet noodzakelijk apart uitgevoerd, maar kan 
een onderdeel zijn van de heraanleg van de straat of een gedeelte van de straat 
in een latere fase. 
De raming van de heraanleg van de zone van 300m2 met een straatbreedte van 
33m en een variërende diepte (tot aan de huidige goot) bedraagt 72.000 €. 
Deze som wordt als last opgelegd en dient bij de start der werken gestort te 
worden op een nog aan te duiden bankrekeningnummer van de stad Harelbeke 
met vermelding van huidige vergunning. 
 
De aanvraag moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid. 
 
Eventuele beschadiging aan het openbaar domein dient te worden hersteld door 
de vergunninghouder. 
 
Indien er grond moet worden ingelijfd in het openbaar stadsdomein, (openbare 
wegenis, groen,…) dient de vergunninghouder-overdrager (of diens 
rechtsopvolger(s)) deze vrij en onbelast over te dragen naar de stad. Alle kosten 
van de authentieke overdrachtsakte (inclusief opmaak landmetersplan) vallen ten 
laste van diezelfde vergunninghouder-overdrager. 
 
Indien er tijdens de werken (tijdelijk) openbaar domein wordt gebruikt voor het 
plaatsen van afsluitingen, stellingen, kranen, containers, werfketen, enz… of voor 
het stapelen van materialen, dient de vergunninghouder-bouwheer hiertoe 
voorafgaand en schriftelijk een machtiging aan te vragen bij het stadsbestuur. Pas 
wanneer het stadsbestuur hiertoe een bezettingstoelating verleent, kan de 
vergunninghouder-bouwheer overgaan tot de noodzakelijke werken. 
In die context wordt ook verwezen naar de “Algemene Politieverordening van de 
Stad Harelbeke”, dat hier onverminderd van toepassing is en meer concreet naar 
hoofdstuk 3 (‘privatief gebruik van het openbaar domein). 
 
Het project uitvoeren overeenkomstig goedgekeurde plannen. 
 
Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen. 
 
Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen 
grens wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring 
worden verkregen van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht 
handelende aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, 
opritten, weggoten e.a.) berokkende schade en zal de schade op zijn kosten 
onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de bouwheer de schade niet 
herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal opstellen 
met vordering tot herstel op zijn kosten. 
 
De vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burgerlijke 
rechten.  
 



Indien er een bronbemaling nodig is, dan moet er een melding gebeuren bij de 
milieudienst en dit vooraleer de werken worden gestart. 
 
Tevens zijn de regels van toepassing van Hoofdstuk 6.12. van Vlarem II met 
betrekking tot de beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en 
infrastructuurwerken 
 
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden: 
 
Er wordt als last een financiële som opgelegd, die dienstig is voor de 
herinrichting van die strook openbaar domein kant Broelkaai (behoudens zone 
inrit). Deze herinrichting wordt niet noodzakelijk apart uitgevoerd, maar kan 
een onderdeel zijn van de heraanleg van de straat of een gedeelte van de straat 
in een latere fase. 
De raming van de heraanleg van de zone van 300m2 met een straatbreedte van 
33m en een variërende diepte (tot aan de huidige goot) bedraagt 72.000 €. 
Deze som wordt als last opgelegd en dient bij de start der werken gestort te 
worden op bankrekeningnummer BE 05 09100021 8075 van de stad Harelbeke 
met vermelding van huidige vergunning. 
 
Alle aansluitingen op de openbare nutsvoorzieningen (inclusief riolering) vallen 
ten laste van de bouwheer. 
 
Door het in voege treden van het Algemeen Waterverkoopreglement is de 
keuring van privéwaterafvoer verplicht vanaf 1 juli 2011. Elke 
rioleringsaansluiting op het openbaar saneringsnet dient een keuring van de 
privéwaterafvoer te ondergaan conform artikel 12, §1 van het Algemeen 
Waterverkoopreglement en dit bij de eerste ingebruikname van de 
privéwaterafvoer. 
 
Enkel de door Infrax erkende keurders komen hiervoor in aanmerking (een lijst 
kan u terugvinden op www.vlario.be)” 
 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van 
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
 
Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende 
gevallen: 
 
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning; 
 
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
 
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
vergunde stedenbouwkundige handelingen; 
 
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 
 
Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van 
het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, 
gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van 



verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie. 
 
§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
 
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie; 
 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in 
kennisstelling van de stopzetting. 
 
§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het 
bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte 
van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de 
sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke 
constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. 
 
Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte 
van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de 
omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. 
 
Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst 
van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd. 
 
In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door 
een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de 
vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden. 
 
Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden 
geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens 
indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van 
de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het 
eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde 
archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 
juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf 
de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het 
uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de 
OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een 
conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de 
aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.   
 
De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een 



bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet 
wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt 
van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen 
intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van 
het stakingsbevel. 
 
Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning 
 
Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste 
administratieve aanleg. 
 
De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor 
beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van 
burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg. 
 
Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:  
 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant; 
 
2° het betrokken publiek; 
 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde 
als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om 
advies werd verzocht;  
 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 
het ten onrechte niet om advies werd verzocht;  
 
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn 
afwezigheid zijn gemachtigde;  
 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde. 
 
Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een 
termijn van dertig dagen die ingaat:  
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen 
of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;  
 
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in 
eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;  
 
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige 
gevallen. 
 
Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na 
de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg. 
 
In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van: 
 
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning 
een vergunningsaanvraag is ingediend; 
 
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69; 



 
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die 
vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst. 
 
Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending 
ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52. 
 
Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en 
per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 
 
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt; 
 
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen; 
 
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden 
gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld. 
 
Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde 
ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. 
 
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan 
de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per 
beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag 
na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of 
documenten aan het beroep toe te voegen. 
 
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de 
termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als 
onvolledig beschouwd. 
 
Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
 
Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:  
 
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;  
 
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting 
of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;  
 
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:  

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing 
ondervindt of waarschijnlijk ondervindt; 

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van 
een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;  

 
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.  
 
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:  
 
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;  
 
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;  
 
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.  



 
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen 
worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.  
 
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.  
 
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de 
overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en 
documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.  
 
De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of 
hij gehoord wil worden.  
 
Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur 
daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen 
nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 
25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.  
 
Mededeling 
 
Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden 
kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de 
provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. 
Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden 
voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het 
recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan 
aan te vragen. 
 

19 Melding voor stedenbouwkundige handelingen.  
(geschrapt): het plaatsen van een terrasoverkapping, Hermelijnstraat 22. 

Het college, 
 
De melding ingediend door (geschrapt) met als adres Hermelijnstraat 22 - 8530 
Harelbeke werd per beveiligde zending verzonden op 25 juli 2018. 
 
Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke 
bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. 
 
Artikel 111 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning luidt:  
“De bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, gaat na of de gemelde handelingen of 
exploitatie meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn bij of krachtens: 
1° artikel 5.4.3, § 3, van het DABM; 
2° artikel 4.2.2, § 1, van de VCRO. 
 
Als de handelingen of de exploitatie meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt de 
bevoegde overheid, vermeld in artikel 107, akte van de melding. Ze bezorgt de 
meldingsakte per beveiligde zending aan de persoon die de melding heeft verricht binnen 
een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. 
 
Als de handelingen of de exploitatie niet meldingsplichtig of verboden zijn, stelt de 
overheid, vermeld in artikel 107, de persoon die de melding heeft verricht binnen 
dezelfde ordetermijn daarvan in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt 
aan de melding geen verder gevolg gegeven.” 



 
Voorwerp van de melding 
 
De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen te Hermelijnstraat 22 - 8530 
Harelbeke, kadastraal bekend als: 2de afd. - sectie C - 452 K. 
 
De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: 
 
De aanvraag betreft het melden van een terrasoverkapping. 
 
Het betreft halfopen woning. De woning is gelegen in een straat met halfopen en 
gesloten bebouwing, op een afstand van 5m van de rooilijn. 
 
De bouwheer wenst een terrasoverkapping te voorzien achteraan de woning.  
Het dak wordt aan de achtergevel bevestigd en steunt verder op 3 pilaren. Het is een 
open constructie langs alle zijkanten. Het kader is grijswit aluminium (ral 9001). Het dak 
bestaat uit polycarbonaat-platen. 
 
De overkapping is 6m breed en 3,5m diep en omvat in totaal 21m2. Het dak is een quasi 
plat dak met het laagste punt op 2,1m. Het wordt ingeplant op 3m van de perceelsgrens 
van de aangebouwde koppelwoning. Langs de andere zijde bedraagt de vrije zijstrook 
nog ongeveer 5m. De bouwdiepte vermeerdert plaatselijk van 9m naar 12,5m. De 
achtertuin is nog ruim voldoende met nog 11,5m afstand. 
 
Bevoegdheid 
 
De melding heeft geen betrekking op een Vlaams of provinciaal project, noch op een 
ingedeelde inrichting van klasse 1, noch op een gemeentegrensoverschrijdend project.  
 
Het college van burgemeester en schepenen is dan ook bevoegd voor de aktename. 
 
Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter 
 
Er zijn geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten verbonden aan de melding. 
 
De woning is gelegen in een goedgekeurde verkaveling VK Steenbrugstraat – 
Beneluxlaan, afgeleverd aan P. HUYZENTRUYT dd. 03.06.2008 met ref. 
5.00/34013/1095.4 – lot 35. 
 
De terrasoverkapping is gelegen binnen het bouwkader van de verkaveling. De 
toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is 15m. Wanneer de bouwdiepte op het verdiep 
groter is dan op de verdieping, kan dit onder een plat dak voorzien worden. 
 
De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling. 
 
Er wordt voldaan aan het volgende artikel van het besluit van de Vlaamse Regering van 
16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening: 
 
Artikel 4. Voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk 
vergunde of vergund geachte woning, wordt de vergunningsplicht vervangen door een 
verplichte melding als aan de volgende voorwaarden voldaan is. 
 
1° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd; 
 
2° het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd; 
 



3° de totale oppervlakte van de bestaande en de op te richten aangebouwde 
bijgebouwen bedraagt maximaal 40 vierkante meter; 
 
4° de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of 
in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrenzen; 
 
5° de hoogte is beperkt tot 4 meter. 
 
In afwijking van het eerste lid, 4°, mag, als het hoofdgebouw is opgetrokken op of tegen 
de perceelsgrens, het aangebouwde bijgebouw ook opgetrokken worden op of tegen de 
perceelsgrens, tegen een bestaand aanpalend gebouw, als de bestaande scheidingsmuur 
niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het nieuw op te richten aangebouwde 
bijgebouw overschrijdt de bouwdiepte van het aanpalende gebouw niet.; Voor de 
toepassing van dit artikel worden als bijgebouwen beschouwd : de fysiek aansluitende 
aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun 
vinden bij het hoofdgebouw. 
  
Bovendien voldoen de handelingen aan artikel 6 van hetzelfde besluit, aangezien ze: 
 

- niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of vergunningen voor het 
verkavelen van gronden, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van 
omgevingsvergunningen;  

- niet worden verricht op percelen waarop voorlopig of definitief beschermde 
monumenten aanwezig zijn, in voorlopig of definitief beschermde 
cultuurhistorische landschappen, in voorlopig of definitief beschermde stads- en 
dorpsgezichten, of in voorlopig of definitief beschermde archeologische sites; 

- niet worden uitgevoerd in een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 
2, 43°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
noch in de 5 meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud 
van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen; 

- niet worden uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook. 
 
De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden. 
 
Besluit 
 
Artikel 1. Er wordt akte genomen van de melding ingediend door  (geschrapt) voor de in 
het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen. 
 
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken 
integraal deel uit van de meldingsakte. 
 
Uitvoerbaarheid 
 
U mag het project uitvoeren of exploiteren de dag na de datum van de betekening van 
de meldingsakte. 
 
Aanplakking 
U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats 
waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG. 
 
De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager 
gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te 
plakken affiche luidt : "BEKENDMAKING MELDINGSAKTE". 
 
Verval 



 
De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
 
1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt 
gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte; 
 
2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie 
opeenvolgende jaren wordt onderbroken; 
 
3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de 
gemelde stedenbouwkundige handelingen; 
 
4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het 
verlenen van de meldingsakte aanvangt. 
 
De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van 
rechtswege in elk van de volgende gevallen: 
 
1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende 
jaren wordt onderbroken; 
 
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten 
gevolge van de exploitatie; 
 
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet 
overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 
tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van 
alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
Beroepsmogelijkheid 
 
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 
Koning Albert II-laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

 
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per 
aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 
dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.  
 
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften 
(fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift 
stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit 
is de overheid die de beslissing genomen heeft). 
 
U bent een rolrecht verschuldigd van: 
 
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging; 
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing 

wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 
 
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van 
de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet 
binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.   



 
Meer info 
 
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in  
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,  
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning  
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging 

voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 
 
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) 
 
 

20 Voortgangstoets 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op basis van de meting van de geplande en gerealiseerde sociale huurwoningen behoort 
de stad in categorie 1, wat betekent dat de gemeente op schema zit om het bindend 
sociaal objectief te bereiken. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de resultaten van de voortgangstoets 2018. 

Mobiliteit 

21 Verslag beperkte mobiliteitscommissie dd. 13.07.2018. 

Het college, 
 
Neemt kennis van het verslag dd. 13.07.2018 van de Beperkte Mobiliteitscommissie met 
de volgende agendapunten: 
 
I.1. Beveiliging Juwelierszaak Karhajewels (Gentsestraat 16) 
I.2. Borden Vrijdomkaai (samengevat) 
I.3. Verkeersborden zebrapad Veldrijk/Gavers 
I.4. Zebrapad Hippodroomstraat-Herderstraat 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
BESLUIT: 



 
Artikel 1: 
 
Het college sluit zich aan bij de aldaar verleende adviezen mits volgende opmerkingen: 
 
I.3.: Er dient nagegaan in hoeverre er geen steentjes op de graskant naast de spoorweg 
kunnen worden aangebracht 
 
III.10.: De diensten dienen na te gaan in hoeverre de verlaging van de haag aan de 
aangelanden niet kan worden verplicht. 

Milieu 

22 Besluit van de Deputatie van de Provincieraad houdende afwijzen van het 
beroep door een aantal omwonenden tegen het besluit van het College van 
Burgemeester en Schepenen van HARELBEKE waarbij de 
milieuvergunningsaanvraag van (geschrapt) gelegen Eerste Aardstraat 30 
– 8531 BAVIKHOVE werd ingewilligd. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college heeft op 20.02.2018 de milieuvergunningsaanvraag op naam van (geschrapt) 
voor het uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een glastuinbouwbedrijf in de Eerste 
Aardstraat 30 – 8531 BAVIKHOVE goedgekeurd. 
 
(geschrapt) hebben advocatenkantoor LDR, Hertsbergsestraat 4 – 8020 OOSTKAMP 
aangesteld om in beroep te gaan tegen de afgeleverde milieuvergunning. 
 
Het beroepsschrift herneemt eigenlijk alle bezwaren uit het bezwaarschrift dat werd 
ingediend door LDR tijdens het openbaar onderzoek over de basisvergunning. Het 
beroepsschrift meldt: 
 

- vrees voor wateroverlast 
- mobiliteitsproblematiek 
- landschappelijke impact 
- lichthinder 
- project-mer-screeningsnota is onvoldoende 
- forumshopping door het vermogen van de verwarmingsinstallatie van de 

inrichting kunstmatig naar klasse 2 te brengen 
- diverse stedenbouwkundige argumenten 

 
Het college was aanwezig op de zitting van de Provinciale Milieuvergunningscommissie 
waarop het beroepsschrift behandeld werd. 
 
De deputatie heeft in zitting van 12.07.2018 het beroep afgewezen. De beslissing 
van het college van Burgemeester en Schepenen wordt bevestigd, zij het met 
schrapping van de eerste bijzondere voorwaarde (“de exploitant dient 
voorafgaandelijk aan de start van de werken een nieuw advies van de Provinciale 
Dienst Waterlopen te bekomen”). De overige vergunningsvoorwaarden blijven 
behouden. 
 
Op 14.05.2018 heeft de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar een verslag 
opgemaakt, als onderdeel van de procedure tot het al dan niet verlenen in beroep 
van de stedenbouwkundige vergunning voor het project. Dit verslag was ongunstig, 
maar de Deputatie heeft in beroep toch het beroepsschrift van de omwonenden 



ongegrond verklaard en de stedenbouwkundige vergunning verleend op 
28.06.2018. In de zitting van 17.07.2018 heeft het college van Burgemeester en 
Schepenen beslist om zich aan te sluiten bij de overwegingen en argumenten van 
de Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar om geen vergunning toe te staan en 
gaat het daarom in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
 
Beide vergunningsaanvragen worden nog apart behandeld, gezien ze ingediend 
werden vooraleer het stelsel van de omgevingsvergunning ingevoerd werd op 
gemeentelijk niveau. Desondanks kunnen beide procedures inhoudelijk niet los van 
elkaar gezien worden. Het betreft een volledig nieuw te bouwen project, waarbij de 
waterhuishouding en de mobiliteit zowel stedenbouwkundig als milieukundig 
relevant zijn. In die zin dient dan ook door het college dezelfde lijn aangehouden te 
worden in het milieuvergunningsdossier, en dient te worden besloten om tegen de 
in beroep verleende milieuvergunning in beroep te gaan bij de Raad van State. 
 
Het besluit ligt ter inzage bij de milieudienst van 01.08.2018 tem 30.08.2018.  
 
Het college is van oordeel dat niets zich verzet tegen de aanstelling van advocaat Arnoud 
Declerck, advocaat aan de balie te Kortrijk, in de voorliggende zaak als raadsman van de 
stad, en dit zonder concurrentie, gegeven het feit dat hij op stedenbouwkundig gebied al 
in deze zaak is opgetreden en nu in ieder geval de erelonen en kosten die aan een 
raadsman zullen dienen te worden betaald thans geraamd worden op minder dan 30.000 
euro.  Zodoende kan de opdracht worden toegewezen via aangenomen factuur. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de 
artikelen 57 § 3, 9 en 193 § 1; 

- de wet overheidsopdrachten van 17.06.2016 inzonderheid en zonder zich 
daartoe te willen beperken artikel 28; 

- het K.B. plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren van 18.04.2017 
inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 125; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het feit dat de Deputatie het beroep door een aantal 
omwonenden tegen de milieuvergunning afgeleverd door het Schepencollege d.d. 
20.02.2018 aan (geschrapt), voor het uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een 
glastuinbouwbedrijf in de Eerste Aardstraat 30 – 8531 BAVIKHOVE afwijst en de 
bestreden beslissing bevestigt. 
 
Artikel 2: 
 
Het college beslist bij de Raad voor State annulatieberoep aan te tekenen tegen de 
beslissing van de deputatie om een milieuvergunning te verlenen aan (geschrapt), voor 
het uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een glastuinbouwbedrijf in de Eerste 
Aardstraat 30 – 8531 BAVIKHOVE. 
 
Artikel 3: 



 
Advocaat Arnoud Declerck, advocaat aan de balie te Kortrijk, wordt in de voorliggende 
zaak aangesteld als raadsman van de stad met een volledig mandaat ad litem. 
 

23 Oproep ondersteunen SURE 2050: Letter of Support. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Steden en gemeenten spelen een grote rol in het realiseren van de Europese 
klimaatdoelstellingen. De voorbeeldfunctie van een gemeente wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door haar eigen gebouwen die klimaatneutraal en klimaatbestendig moeten 
worden in de komende decennia. 
 
2050 is in het licht van ambitieuze klimaatdoelstellingen reeds vlakbij. Dit geldt des te 
meer voor 2030 en 2040. Om de doelstellingen te realiseren voor het eigen patrimonium 
zijn een goed uitgewerkt beleid, afstemming tussen verschillende niveaus en tal van 
hulpmiddelen en acties nodig.   
 
SURE2050 (Sustainable Real Estate 2050) is een initiatief om gemeenten te 
ondersteunen bij het besluitvormingsproces, bij het planmatig en kordaat uitvoeren van 
een lange termijn duurzaam vastgoedbeleid en bij de financiering ervan. Het doel van 
SURE2050 is om Vlaamse steden en gemeenten tot de top te laten behoren in Europa op 
het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen.  
 
SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, Vlaamse provincies en Factor4 
(studiebureau rond energie-efficiëntieprojecten) waarvoor Europese middelen in het 
kader van het Europese innovatieprogramma H2020 worden aangevraagd.  
 
De doelstellingen van een duurzaam vastgoedbeleid zijn het realiseren van 
energiezuinige of energieneutrale gebouwen en een aantal andere belangrijke 
doelstellingen waaronder het maximaliseren van de waarde van het patrimonium, de 
toename van het comfort in gebouwen, het minimaliseren van leegstand en een 
oplossing om dit te financieren.   
 
Duurzaam vastgoedbeleid gaat over individuele gebouwen en over het hele patrimonium  
waarbij gebouwen die geen beleidsdoel dienen kunnen worden afgestoten, waar 
markante gebouwen waar de gemeente trots op is met zorg worden onderhouden, waar 
nieuw vastgoed wordt aangekocht of wordt gehuurd op basis van beleidsnoden en -
doelstellingen. Duurzaam vastgoedbeleid gaat over nieuwe gebouwen en de renovatie 
van bestaande gebouwen met inbegrip van het toepassen van principes uit de circulaire 
economie. 
 
Alhoewel een ruim omvattend denken aan bod komt in de dienstverlening van SURE2050 
is de ondersteuning voor het grootste deel gericht op het concreet realiseren van 
beleidsdoelstellingen in de volgende legislatuur en om het pad te bepalen in de volgende 
en daaropvolgende legislaturen tot 2050.   
 
De dienstverlening van SURE2050 bestaat uit enerzijds BASIC diensten: 
 

 organiseren van gemeenschappelijke workshops voor de begeleiding van de  
burgemeester en schepenen, het managementniveau en het niveau van 
uitvoerende ambtenaren. Deze workshops zullen hoofdzakelijk per provincie 
doorgaan.  



 individuele ondersteuning aan de gemeente voor zowel het ontwikkelen van een 
duurzaam vastgoedbeleid als voor de uitvoering van renovatieprojecten die op 
korte termijn kunnen worden uitgevoerd en/of reeds gepland waren.   

 creëren van een ontmoetingsplaats waar gemeenten en steden in contact komen 
met vertegenwoordigers van andere Vlaamse gemeenten en nationale en 
internationale experten en anderzijds toegang tot hulpmiddelen om het 
gemeentelijke duurzaam vastgoedbeleid te kunnen ontwikkelen en vervolgens 
effectief en efficiënt uit te voeren.   

 
Met SURE2050 krijgt men antwoord op onder meer volgende vragen: 
 

 Hoe ontwikkelt mijn gemeente een duurzame vastgoedstrategie met inbegrip van 
korte, middellange en lange termijndoelstellingen? 

 Hoe krijg ik inzicht in de financiële impact van de vastgoedstrategie? 
 Wat zijn de verschillende financieringsmogelijkheden en hoe kies ik de beste 

optie?  
 Van welke subsidies kan mijn gemeente gebruik maken en hoe vraag ik dit aan?  
 Welke inkomsten kan ik genereren uit het patrimonium (energiebesparingen, 

verkoop en verhuur van panden, zonnepanelen, …)? 
 Hoe kan ik de waarde van het gemeentelijk patrimonium maximaliseren?  
 Welke data en informatie heb ik nodig om het beleid en de uitvoering ervan te 

ondersteunen?   
 Hoe organiseert de gemeente haar werking om het beleid effectief en efficiënt uit 

te voeren? 
 Hoe kan een ESCO de uitvoering van het beleid ondersteunen? 
 Welke combinaties van maatregelen in energie-efficiëntie worden terugbetaald uit 

energiebesparingen? 
 Wat zijn de beste maatregelen om specifieke gebouwen te renoveren? 

 
Om de aanvraag tot Europese financiële steun kracht bij te zetten, vraagt de provincie 
aan de steden en gemeenten hulp onder de vorm van een ‘letter of support’.  Deze ‘letter 
of support’ verbindt de stad niet maar is een middel om aan te tonen aan de Europese 
Commissie dat de stad de doelstellingen van SURE2050 waardevol vindt en dat het 
aanbod om gebruik te maken van de dienstverlening zal voorgelegd worden aan het 
volgende stadsbestuur.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Stad Harelbeke onderschrijft de Letter of Support in het kader van de aanvraag om 
financiële middelen voor het project SURE2050 om een duurzaam en klimaatbestendig 
stedelijk vastgoed te realiseren. 
 
Artikel 2: 
 
Bij goedkeuring van het project SURE2050 zal de voorgestelde dienstverlening en acties 
aan het gemeentebestuur voorgelegd worden. 

Patrimonium 



24 PPS-Marktplein, wijzigende basisakte blok C. Assistentiewoningen. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het schepencollege nam in zitting van 24.07.2018 kennis van de voorstellen van Notas 
inzake de wijzigende basisaktes voor het PPS-marktplein-project en besloot aldus  
 
Artikel 1:  
Het college gaat akkoord met de voorliggende ontwerpen van wijzigende basisaktes voor 
I. Wijzigende hoofdbasisakte  
II. Wijzigende basisakte blok -1 
III. Wijzigende basisakte blok A 
IV. Wijzigende basisakte blok B 
VI Wijzigende basisakte blok D 
Dit echter onder uitdrukkelijk voorbehoud van het akkoord van tussenkomende notaris 
Torrelle met de voorgestelde wijzigingen 
Voor wat de voorgestelde wijziging betreft onder punt V. (blok C), wordt de private 
partner verzocht om hierover binnen de stuurgroep een omstandige motiveringsnota 
voor te leggen, over de - in de wijzigende basisakte blok C - voorgestelde schrapping van 
de bepaling van de serviceflats. 
De vertegenwoordigers van de stad zullen de goedgekeurde wijzigende basisaktes, voor 
notaris Blindemans van Notas te Gent én met tussenkomst van Notaris Torrelle, ten 
gepaste tijde mede ondertekenen. 
 
Ondertussen is voormelde door het schepencollege op 24.07.2018 gevraagde  
omstandige motiveringsnota van Immogra bij de stadsadministratie nog niet ontvangen. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Wacht de gevraagde omstandige motiveringsnota van Immogra nog altijd in. 

DEPARTEMENT FACILITY 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

25 Renovatie sporthal Dageraad. Goedkeuring verrekening 1. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 juni 2017 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Renovatie sporthal Dageraad ” aan 
VANRENTERGHEM BVBA, KBO nr. BE 0422.169.239, Lodewijk De Raetlaan 4 te 8870 
Izegem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 60.238,12 excl. btw of 
€ 72.888,13 incl. btw (€ 12.650,01 Btw medecontractant). 



De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 861.61-A.17/18. 
 
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende 
wijzigingen aan te brengen: 
 
Bijwerken + € 650,00 

Totaal excl. btw = € 650,00 

Btw + € 136,50 

TOTAAL = € 786,50 
Hiervoor werd een offerte ontvangen op 25 juli 2018. 
Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 1,08%, waardoor het totale 
bestelbedrag na verrekeningen nu € 60.888,12 excl. btw of € 73.674,63 incl. btw 
(€ 12.786,51 Btw medecontractant) bedraagt. 
 
Motivering voor deze verrekening:  
 
Het gaat hier om één kleedkamer die niet mee zou genomen worden.  De reden waarom 
die kleedkamer er niet bij stond, is omdat de facilitaire dienst daar een aantal jaar terug 
zelf een beschermlaagje op gelegd heeft. 
Ondertussen is die vloer in die kleedkamer ook in slechte staat, en is er zelfs een gevaar 
voor de bezoekers die zich eventueel kunnen ‘snijden’ aan de scherpe rand van de 
losgekomen voegen. 
Het is bovendien één van de meest gebruikte kleedkamers. 
Dringendheid (sporthal is nu gesloten – afspraak was dat aannemer alles oplost tijdens 
de sluitingsperiode). 
 
Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend. 
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2018 op 
budgetcode 221007/074010-VT-VT 65. 
 
De financieel directeur verleent visum. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-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. 
-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 24 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. 
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 38/1 (Aanvullende Werken/Leveringen/Diensten). 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Om deze redenen; 
 



Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Renovatie sporthal 
Dageraad ” voor het totaal bedrag in meer van € 650,00 excl. btw of € 786,50 incl. btw 
(€ 136,50 Btw medecontractant). 
 
Artikel 2: 
 
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 221007/074010-VT-VT 65. 
 

Feestelijkheden en logistiek 

26 Omvorming voetpad naar graszone Wilgenlaan. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In de Wilgenlaan t.h.v. de hoek met de Berkenlaan nr.77 ligt er een stuk voetpad in 
slechte staat.  Dhr. Desmet Herman, bewoner van nr.77, is vragende partij om het 
voetpad te vernieuwen. 
 
De oorzaak van de slechte staat is deels te wijten aan de omhoogstekende boomwortels 
van de wilgen. Na plaatsbezoek van werkleider wegenissen Kris Buys, werd er 
vastgesteld dat er door de wortels een probleem is om een nieuw voetpad aan te leggen. 
 
Gezien er verder in de Wilgenlaan (doodlopende straat) geen voetpad voorzien is, wordt 
er overwogen om het voetpad deels te vervangen in graszone.  Er zou enkel voor de 
inkom van de woning een voetpad en t.h.v. de tuindeur een pad aangelegd worden. 
 
Er zou een 24m x 1,2 m voetpad omgezet worden in graszone. Het onderhoud van het 
gras zou meegenomen worden door de groendienst met de bestaande grasstrook. 
 
Dhr. Desmet werd daarover aangesproken en gaat hiermee akkoord. 
 
Deze aanpassing kan gezien worden i.h.k.v. actie “operatie perforatie”.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Het college gaat akkoord om het deel voetpad in de Wilgenlaan om te laten vormen tot 
een graszone. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 



Juridische dienst 

27 (geschrapt). 

28 (geschrapt) overleg. 

29 (geschrapt) 

30 (geschrapt) 

 

31 (geschrapt). 

32 (geschrapt) 

 

33 Politiebesluit van de gouverneur van 02.08.2018 en 17.08.2018 
betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen ten gevolge van 
de waterschaarste en droogte. Kennisname. 

Het college, 
 
Op 02.08.2018 ontving de stad het politiebesluit van de gouverneur betreffende 
watergebruik in de provincie West-Vlaanderen ten gevolge van de waterschaarste en 
droogte.  
 
Het college neemt kennis van het politiebesluit van de gouverneur van 02.08.2018 
betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen. 
 
Dit besluit geldt vanaf 02.08.2018 tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van 
West-Vlaanderen.  
 
Op 20.08.2018 ontving de stad het politiebesluit van de gouverneur betreffende het 
waterverbruik in de provincie West-Vlaanderen. 
 
Het politiebesluit ten gevolge van de waterschaarste en droogte wordt opgeheven. De 
drinkwaterbevoorrading is voldoende verzekerd.  
 
De inname uit onbevaarbare waterlopen (behalve voor de Mandel en de Gaverbeek) blijft 
verboden, net als voor bevaarbare waterlopen waar blauwalgen zijn vastgesteld. 
 
Het politiebesluit over brandgevaar (verbod kampvuren en rookverbod in 
natuurdomeinen) blijft van kracht.  
 
Het college neemt er ook kennis van dat de wnd. burgemeester dit politiebesluit bekend 
maakte overeenkomstig art. 2 van de wet van 06.03.2018 betreffende de straffen uit te 



spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of 
plaatselijke reglementen. 

34 Kennisname goedkeuring begrotingswijziging 2018 politiezone Gavers 
door de gouverneur. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 23.07.2018 ontving de stad de goedkeuring van de begrotingswijziging 2018 van de 
politiezone Gavers door de gouverneur op 19.07.2018.  
 
De wijziging werd vastgesteld in de politieraad van de zone op 19.06.2018. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2018 van de 
politiezone Gavers door de gouverneur op 19.07.2018. 

35 Vaststellen kiezerslijst. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen dient de lijst van de gemeenteraadskiezers 
voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 1410.2018 vast te stellen, zoals 
bepaald in artikel 16 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD).  
De lijst van de Belgische kiezers, vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt 
ook gebruikt voor de verkiezing van de provincieraden (art 16 par. 2  LPKD).  
De vaststelling moet uitwerking hebben op 01.08.2018.  
 
De extractie van de kiezerslijst door de FOD Binnenlandse Zaken gebeurde tijdens het 
weekend van 18 en 19.08.2018, zodat de gemeenten voldoende tijd hadden om 
inwoners en niet-Belgen die zich pas eind juli lieten registeren, alsnog in te schrijven in 
het bevolkingsregister en dus in de kiezerslijst.  
 
De kiezerslijst voor de gemeenteraad bedraagt 21.572  kiezers en de lijst voor de 
provincieraad telt 21.536 kiezers die aan alle kiesvoorwaarden voldoen.  
 
De kiezerslijst bevat volgende gegevens: voornaam of voornamen en achternaam, 
geboortedatum, geslacht en de hoofdverblijfplaats. Voor niet Belgen die behoren tot of 
niet behoren tot een land van de EU wordt hun nationaliteit op de kiezerslijst vermeld. 
Naast de naam van de kiezer die in die hoedanigheid erkend zijn als kiezer met niet-
Belgische nationaliteit, staat een letter “G” voor kiezers van een lidstaat van de Europese 
Unie en een letter “V” voor kiezers van een land dat geen lid zijn van de Europese Unie. 
 



Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de kiezerslijst voor de Gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen van 14.10.2018 met uitwerking op 01.08.2018 vast.  
 
Er zijn 21.572 kiezers voor de gemeenteraad en 21.536 kiezers voor de provincieraad. 

36 Aanvraag toegang kiezerslijsten. 

Het college, 
 
In afwezigheid van burgemeester Alain Top en schepen Patrick Claerhout  
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
1. 
 
Artikel 20 van het decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen (LPKD) schrijft voor dat de kiezerslijst gratis op digitale wijze ter 
beschikking wordt gesteld aan de personen die de burgemeester daar schriftelijk om 
verzoeken en die zich er schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen 
voor de verkiezingen in de gemeente of voor de verkiezingen in het provinciedistrict 
waarin de gemeente ligt.  
 
Artikel 20 par. 1 LPKD duidt het college aan als bevoegd orgaan. 
 
Artikel 20 van LPKD schrijft ook voor dat iedere persoon die als kandidaat voorkomt op 
een voordracht die wordt ingediend met het oog op de verkiezing, na schriftelijk verzoek 
aan de burgemeester en tegen betaling van de kostprijs op digitale wijze de kiezerslijst 
ter beschikking kan krijgen.  
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt op het ogenblik van de afgifte 
van het verzoek om een digitaal exemplaar van de kiezerslijst, of de belanghebbende als 
kandidaat is voorgedragen.  
 
2. 
 
Volgende personen dienden een schriftelijke aanvraag in tot het bekomen van een 
kieslijst als lijsttrekker en verbonden er zich schriftelijk toe een kandidatenlijst in te 
dienen voor de verkiezingen in de gemeente of voor de verkiezingen in het 
provinciedistrict waartoe de gemeente behoort:  
 

- Dhr. Jean de Bethune, lijsttrekker voor de provincielijst CD&V van het kiesdistrict 
Kortrijk-Roeselare-Tielt.  Betrokkene attesteert dat hij er zich toe verbindt 
kandidaten voor de kieskring waarin de provincie zich bevindt voor te stellen en 
daarbij een lijst neer te leggen in het kader van de provincieraadsverkiezingen.  

- Dhr. Immanuel De Reuse, lijsttrekker voor de provincielijst Vlaams Belang van het 
kiesdistrict Kortrijk-Roeselare-Tielt.  Betrokkene attesteert dat hij er zich toe 
verbindt kandidaten voor de kieskring waarin de provincie zich bevindt voor te 



stellen en daarbij een lijst neer te leggen in het kader van de 
provincieraadsverkiezingen. 

- Dhr. Alain Top, lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van de lijst 
spa/groen.  Betrokkene attesteert dat hij er zich toe verbindt kandidaten voor te 
stellen en daarbij een lijst neer te leggen in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

- Dhr. Patrick Claerhout, lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van de 
lijst NVA,.  Betrokkene attesteert dat hij er zich toe verbindt kandidaten voor te 
stellen en daarbij een lijst neer te leggen in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

 
3. 
 
Bovenvermelde vragen vallen onder artikel 20 DLB. 
 
4. 
 
Bovenvernoemde vragen voldoen aan de voorwaarden tot het bekomen van een digitale 
kiezerslijst.  
 
Aan het gevraagde kan bijgevolg worden voldaan op de wijze zoals hierna is aangegeven. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT 
 
Er zal via een digitale webapplicatie toegang worden verleend tot de kiezerslijst aan 
volgende personen:  
 

- Dhr. Jean de Bethune, in praktische uitwerking aan secretariaatsmedewerkster 
Weyens Christine 

- Dhr. Immanuel De Reuse 
- Dhr. Alain Top 
- Dhr. Patrick Claerhout 

 
Hiervoor wordt het persoonlijke rijksregisternummer ingevoerd en hebben de individuele 
kandidaten nood aan de pincode van hun E-id. 
 
De aflevering geldt met inachtneming van alle wettelijke, decretale en reglementaire 
voorwaarden en in het bijzonder mits inachtneming van volgende voorwaarden: de 
afgeleverde lijst mag niet worden doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden 
worden gebruikt dan deze vermeld in de aanvraag.  Wie uiteindelijk geen kandidatenlijst 
indient mag geen gebruik maken van de kiezerslijst, ook niet voor verkiezingsdoeleinden.  
De lijst mag ook enkel worden gebruikt tussen de datum van afgifte en de datum van de 
verkiezing. De aanvrager wordt bij deze uitdrukkelijk op deze voorwaarden gewezen. 
 
Tevens wijst het college op de strafbepaling van art. 238 LPKD: “Met een gevangenisstraf 
van drie maanden tot vijf jaar en met een geldboete van duizend euro tot twintigduizend 
euro, of met één van die straffen alleen, wordt gestraft degene die als dader, mededader 
of medeplichtige, met schending van artikel 20, hetzij exemplaren of afschriften van de 
kiezerslijst heeft afgegeven aan personen die niet gemachtigd zijn om ze te ontvangen, 
hetzij die exemplaren heeft meegedeeld aan derden na ze regelmatig te hebben 
ontvangen, hetzij van de gegevens uit de kiezerslijst heeft gebruikgemaakt voor andere 



doeleinden dan verkiezingsdoeleinden. 
De straffen die de medeplichtigen van de strafbare feiten, vermeld in het eerste lid, 
oplopen, mogen niet meer bedragen dan twee derde van de straffen die aan hen zouden 
zijn opgelegd als zij de dader van die strafbare feiten waren.” 
 
De kiezerslijst wordt gratis ter beschikking gesteld aan bovengenoemde personen.  
 
De voorgelegde aanvraag dient vijf jaar bewaard. 
 
Afschrift van deze beslissing zal aan de verzoekers worden overgemaakt. 

37 Regeling kermismaandag departement management en personeel.  

Het college, 
 
Op 14.10.2018 vinden de gemeente-en provincieverkiezingen plaats. 
 
In functie van de organisatie van het hoofdbureau vinden decretaal enkele 
vergadermomenten plaats. 
 
Op kermismaandag 17.09.2018 vindt tevens een verplichte vergadering van het 
gemeentelijk hoofdbureau plaats (inzage van de kandidatenlijsten en aansluitend een 
zitting over de regelmatigheid (voorlopige afsluiting)).   
 
Zowel de effectieve leden als de plaatsvervangende leden van het hoofdbureau dienen op 
deze vergadering aanwezig te zijn.  De leden van het hoofdbureau werden daarvan al 
verwittigd. 
 
Maandag 17.09.2018 is normaliter de dienstreis gepland.   
 
Aan het college wordt gevraagd om op maandag 17.09.2018 de leden en 
plaatsvervangende leden van het hoofdbureau die personeelslid zijn van de stad gewoon 
te laten presteren als op een normale werkdag, om zo ook de vergadering te kunnen 
bijwonen. De situatie is te vergelijken met de collega’s van het depot die op 
kermismaandag moeten opkuisen. 
 
Aan het college wordt tevens gevraagd om de dienstreis, met alle aanwezige leden van 
het hoofdbureau (effectieven en plaatsvervangers die personeelslid zijn van de stad), dan 
op een ander nog te bepalen moment te laten doorgaan. 
 
De vraag leeft ook in het departement management en personeel om – aangezien het 
grootste deel van de personeelsleden van dit departement is betrokken en gezien de 
jaarlijkse dienstreis, met het oog op de cohesie, per departement wordt georganiseerd - 
dit jaar op 17.09.2018 uitzonderlijk ook het departement management en personeel te 
laten werken en om de dienstreis dan voor het gehele departement te organiseren na 
14.10.2018. 
 
Het college onderschrijft het voorgaande. 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college gaat akkoord met het voorgaande. 



Personeel 

38 Aanpassing jobstudenten jeugddienst en facilitaire dienst 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 5 juni 2018 werd de aanstelling van (geschrapt)oedgekeurd als jobstudent in de 
stedelijke groendienst van 9 juli tot 10 juli, van 12 juli tot 3 augustus 2018. 
(geschrapt) heeft haar periode van 16 juli tot 20 juli 2018 onderbroken. 
 
Op 12 juni 2018 werd de aanstelling van de jobstudenten speelpleinwerking zomer 2018 
goedgekeurd. 
 
(geschrapt), werd aangesteld als jobstudent in de Stedelijke Jeugddienst voor de 
speelpleinwerking van 16 tot 20 juli en van 6 tot 10 augustus 2018. 
Door het te kort aan opvang voor de speelpleinwerking is (geschrapt) bereid de week van  
20 tot 24 augustus 2018 extra erbij nemen. 
 
(geschrapt) werd in dezelfde zitting aangesteld als jobstudent in plaats van in het 
monitorenstatuut. 
 
(geschrapt) werd aangesteld als jobstudent in de Stedelijke Jeugddienst van 20 tot 24 
augustus en van 27 tot 31 augustus 2018. 
Door herexamen kan ze enkel op 20 augustus in de voormiddag, op 23 en 24 augustus 
en van 27 tot 31 augustus 2018 werken. 
 
Overeenkomstig art. 57 § 3,2° van het gemeentedecreet (toepasselijk vanaf 1 januari 
2007) is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het aanstellen van 
het personeel met uitzondering van art. 43 § 2,7°. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°; 
- de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Van (geschrapt) wordt de week van 16 tot 20 juli 2018 in mindering gebracht. 
 
Artikel 2 
 
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de Stedelijke Jeugddienst voor de 
speelpleinwerking en dit van 20 augustus tot 24 augustus 2018. 
 
Artikel 3 
 



(geschrapt) wordt aangesteld in het monitorenstatuut in de Stedelijke Jeugddienst voor 
Uit Kajuit en dit van 2 tot 6 juli en van 20 tot 24 augustus 2018. 
 
Artikel 4 
 
(geschrapt) wordt aangesteld als jobstudent in de Stedelijke Jeugddienst op 20 augustus 
in de voormiddag, 23 tot 24 augustus en van 27 tot 31 augustus 2018. 
 

39 Aanstelling tijdelijk toezichter-bewaker voor- en naschoolse opvang (D1-
D3), binnen het stedelijk basisonderwijs. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17.07.2018 (geschrapt) 
aangesteld als toezichter-bewaker voor- en naschoolse opvang  
(D1-D3), binnen het stedelijk basisonderwijs. 
 
Betrokkene dient een opzegtermijn te voldoen bij haar huidige werkgever en kan pas bij 
de stad in dienst treden met ingang van 15.10.2018.  De datum van indiensttreding werd 
dan ook door het college bepaald op 15.10.2018. 
 
Echter is (geschrapt) wel beschikbaar om de opvang tijdens de middag (van 11u30 – 
13u00) uit te voeren. 
 
In de week van 27.08.2018 zal met alle aangestelde toezichter-bewakers een onthaal- en 
inwerkmoment georganiseerd worden. 
 
(geschrapt) kan zich hiervoor vrij maken. 
 
Er wordt dan ook voorgesteld betrokkene een tijdelijk contract aan te bieden met ingang 
van 27.08.2018 tot en met 14.10.2018 met een prestatie van 6 uur per week. 
 
Betrokkene is bereid deze tijdelijke opdracht aan te nemen. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 § 3,2°; 
- Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, inzonderheid art. 33; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Stelt (geschrapt) als tijdelijk toezichter-bewaker (D1-D3), binnen het stedelijk 
basisonderwijs, voor een periode van bepaalde duur met ingang van 27.08.2018. 
 
Artikel 2:  
 



De prestaties van betrokkene worden op 6 uur per week vastgesteld. 
 
Artikel 3:  
 
Deze aanstelling neemt van rechtswege en dit zonder opzeggingstermijn een einde op 
14.10.2018. 
 

40 Indiensttreding contractueel toezichter-bewakers voor- en naschoolse 
opvang (D1-D3), binnen het stedelijk basisonderwijs. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.07.2018 volgende kandidaten 
aangesteld als contractueel toezichter-bewaker (D1-D3), binnen het stedelijk 
basisonderwijs : 
 

- (geschrapt) 
 
In de aanstellingsbeslissing werd bepaald dat het aangewezen is de datum van effectieve 
indiensttreding van betrokkenen vast te leggen in onderling overleg met alle betrokken 
partijen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen dient, aansluitend aan dit overleg en in 
uitvoering van de aanstellingsbeslissing van 17.07.2018, de datum van indiensttreding te 
bepalen op : 
 

- (geschrapt) 
 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°; 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Bepaalt dat de indiensttreding van (geschrapt) als toezichter-bewaker (D1-D3), binnen 
het stedelijk basisonderwijs, zal ingaan op 27.08.2018. 
 
De prestaties van betrokkene worden op 20 uur per week vastgesteld. 
 
Artikel 2 :  
 
Bepaalt dat de indiensttreding van (geschrapt) als toezichter-bewaker (D1-D3), binnen 
het stedelijk basisonderwijs, zal ingaan op 27.08.2018. 
 
De prestaties van betrokkene worden op 21,6 uur per week vastgesteld. 
 



Artikel 3 :  
 
Bepaalt dat de indiensttreding van (geschrapt) als toezichter-bewaker  
(D1-D3), binnen het stedelijk basisonderwijs, zal ingaan op 27.08.2018. 
 
De prestaties van betrokkene worden op 18 uur per week vastgesteld. 
 
Artikel 4 :  
 
Bepaalt dat de indiensttreding van (geschrapt) als toezichter-bewaker (D1-D3), binnen 
het stedelijk basisonderwijs, zal ingaan op 01.10.2018. 
 
De prestaties van betrokkene worden op 22 uur per week vastgesteld. 
 
Artikel 5 :  
 
Bepaalt dat de indiensttreding van (geschrapt) als toezichter-bewaker (D1-D3), binnen 
het stedelijk basisonderwijs, zal ingaan op 15.10.2018. 
 
De prestaties van betrokkene worden op 20,4 uur per week vastgesteld. 
 

41 Indiensttreding contractueel beleidsmedewerker 'financiën' (A1a-A3a), 
binnen het departement financiën. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17.07.2018 (geschrapt) aangesteld 
als contractueel beleidsmedewerker ‘financiën’ (A1a-A3a), binnen het departement 
financiën. 
 
In de aanstellingsbeslissing werd bepaald dat het aangewezen is de datum van effectieve 
indiensttreding van (geschrapt) vast te leggen in onderling overleg met alle betrokken 
partijen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen dient, aansluitend aan dit overleg en in 
uitvoering van de aanstellingsbeslissing van 17.07.2018, de datum van indiensttreding te 
bepalen op 22.10.2018. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
 

- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°; 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Bepaalt dat de indiensttreding van (geschrapt) als beleidsmedewerker ‘financiën’ (A1a-
A3a), binnen het departement financiën, zal ingaan op 22.10.2018. 



 
Artikel 2 :  
 
De prestaties van betrokkene worden op 38 uur per week vastgesteld. 
 

42 Vaststellen wervingsreserve beleidsmedewerker 'financiën'  
(A1a-A3a). 
  
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In zitting van de gemeenteraad van 08.03.2010 en werd het besluit genomen met 
betrekking tot: 
 

1. de vaststelling van het organogram, de samenstelling van het managementteam 
en de aanduiding ervan op het organogram, de vaststelling van de 
personeelsformatie en de vaststelling van de overgangsformatie; 

2. de aanpassing en wijziging van de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel; 

 
In zitting van de gemeenteraad van 14.09.2015 werden een aantal wijzigingen met 
betrekking tot het organogram en de personeelsformatie van de stad doorgevoerd. 
 
In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 06.03.2018 werd het 
besluit genomen met betrekking tot de selectieprocedure voor beleidsmedewerker 
financiën’ (A1a–A3a), binnen het departement financiën. Het college heeft tevens beslist 
deze functie vacant te verklaren met ingang van 01.06.2018 en een wervingsreserve aan 
te leggen, waarin alle geslaagde kandidaten zullen worden opgenomen. 
 
Uit deze wervingsreserve kan zowel geput worden voor benoeming op proef met het oog 
op statutaire tewerkstelling, alsook voor een eventuele contractuele tewerkstelling. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27.03.2018 beslist om deze functie 
in te vullen bij wijze van een aanwervings- en bevorderingsprocedure. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29.05.2018 kennis 
genomen van de ingeschreven kandidaten en tevens de kandidatenlijst vastgesteld. 
 
Op 08.06.2018, 20.06.2018 en 29.06.2018 werden respectievelijk de schriftelijke, 
assessment en de mondelinge proeven georganiseerd. 
 
Uit het verslag van de selectiecommissie van 29.06.2018 blijkt dat enkel de heer Filip 
Hellyn slaagde in de selectieproeven. 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam hiervan kennis in zitting van 
03.07.2018. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 57 §3, 2°; 
- Rechtspositieregeling voor het Gemeentepersoneel, inzonderheid Bijlage II - Bijzondere  
   benoemings- en bevorderingsvoorwaarden; 
- Artikel 26 en 27 en 118 van de rechtspositieregeling voor het  gemeentepersoneel. 
 



Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Wordt opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van beleidsmedewerker 
‘financiën’ (A1a-A3a) : ingaand op 17.07.2018 en geldig voor een periode van 3 jaar. 
 
(geschrapt) 
 
Uit deze wervingsreserve kan zowel geput worden voor benoeming in statutair verband, 
alsook voor een eventuele contractuele tewerkstelling. 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

43 Investeringstoelage Brandweerzone. Eerste schijf 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Heden wordt voorgesteld om een 1ste schijf van de investeringstoelage te storten, zijnde 
het bedrag van 58.644 euro, aan de hulpverleningszone Fluvia volgens het 
betalingsschema die werd vastgelegd bij het budget 2018. 
 
De Stad Harelbeke zal gebruik maken van het budget 2018 ten bedrage van 117.288,50 
euro op rekening 664404 (Toegestane investeringssubsidies aan andere 
overheidsinstellingen) beleidsitem 041000 (Brandweerzone) om de facturen voor de 
investeringsgebonden aankopen te betalen. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Verleent gunstig advies aan de opvraging door de hulpverleningszone Fluvia van 58.644 
euro, zijnde een 1ste schijf van de investeringstoelage 2018, voor de aankopen 2018. 
 
Artikel 2: 
 
Geeft opdracht aan de Financieel Directeur om over te gaan tot uitbetaling van het 
voormelde bedrag op rekening van de hulpverleningszone Fluvia. 
 
Artikel 3: 



 
Onderhavig besluit zal ter kennisgeving aan de hulpverleningszone Fluvia worden 
overgemaakt. 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

44 DE SPIE - september kermis. 

Het college, 
 
Vanuit DE SPIE, vereniging die mensen met kansarmoede willen verenigen en 
ondersteunen, kwam opnieuw de vraag (ook in 2017) of de mogelijkheid bestaat om 
kansarme kinderen te laten genieten van de kermisattracties door het schenken van 
gratis bonnen voor de attracties. 
 
De plaatsmeester van de kermis nam contact op met Heidi Coussens, provinciaal 
voorzitter van de Belgische foornijveraars. 
 
Zij gaat voor dit jaar akkoord met het volgende: 
 

 Draaiende attracties: 10 gratis bonnen; 
 Lunaparken: 10 gratis bonnen; 
 Overige attracties: 5 bonnen. 

 
De afspraak is geen garantie dat men dit ieder jaar zal doen. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Het college vindt dit een waardevol gebaar waar het volledig achter kan staan. 
 
Door de plaatsmeester wordt een brief verstuurd over deze actie aan de foorkramers. 
 
Het college verzoekt DE SPIE te overleggen met de sociale dienst van het OCMW met het 
oog op de concrete invulling van het begrip “kansarme kinderen”. 

45 Aanvraag straatfeesttoelage 'Vierkeerstraat'. 

Het college, 
 
Om het woonklimaat in de stad te verbeteren en het gemeenschapsgevoel aan te 
wakkeren, keurde de gemeenteraad in zitting van 19.02.2018 het reglement ‘feest- en 
wijkfeestcomités en straatfeesten’ goed. In het reglement werden de voorwaarden en 
modaliteiten voor de toelagen vastgelegd.    
 
Op 3 juni 2018 diende (geschrapt) een aanvraag in om de toelage van 125 euro voor een 
straatfeest te bekomen.  
 



- De aanvraag werd minimum vier weken voor de activiteit ingediend en aangezien 
het straatfeest plaats vond op 7 juli 2018 wordt aan deze voorwaarde voldaan. 

- Het feest richtte zich naar de inwoners van minstens één straat. In de aanvraag 
staat volgende gebiedsomschrijving: de buren van het versmalde deel van de 
Vierkeerstraat (vanaf huisnummer 91 tot en met 119). Daarmee is aan deze 
voorwaarde voldaan. 

- Het feest richtte zich tot elke bevolkingsgroep en elke leeftijd. Ook aan deze 
voorwaarde is voldaan. 

- Op alle publicaties (uitnodiging, affiche, sociale media, …) werd het logo van de 
stad of tenminste de vermelding “met medewerking van stad Harelbeke” 
opgenomen. Aan deze voorwaarde werd voldaan. 

- Binnen de vier weken na de activiteit werden de uitnodiging en enkele foto’s 
doorgestuurd als bewijs dat de activiteit plaats vond. Ook aan deze voorwaarde 
werd voldaan. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Keurt de aanvraag van (geschrapt) voor de toelage van 125 euro voor het straatfeest 
'Vierkeerstraat' goed. 
 
Artikel 2: 
 
Geeft opdracht aan de financieel directeur om de toelage te storten op rekeningnummer 
(geschrapt) budgetsleutel 649300-071000). 

46 Aanvraag straatfeesttoelage Kinheimstraat. 

Het college, 
 
Om het woonklimaat in de stad te verbeteren en het gemeenschapsgevoel aan te 
wakkeren, keurde de gemeenteraad in zitting van 19.02.2018 het reglement ‘feest- en 
wijkfeestcomités en straatfeesten’ goed. In het reglement werden de voorwaarden en 
modaliteiten voor de toelagen vastgelegd.    
 
Op 03.07.2018 diende (geschrapt) een aanvraag in om de toelage van 125 euro voor een 
straatfeest te bekomen.  

- De aanvraag werd minimum vier weken voor de activiteit ingediend en aangezien 
het straatfeest plaats vond op 10.08.2018 wordt aan deze voorwaarde voldaan. 

- Het feest richtte zich naar de inwoners van minstens één straat. In de aanvraag 
staat volgende gebiedsomschrijving: alle mensen uit Kinheimstraat en 
Kindelstraat. Daarmee is aan deze voorwaarde voldaan. 

- Het feest richtte zich tot elke bevolkingsgroep en elke leeftijd. Ook aan deze 
voorwaarde is voldaan. 

- Op alle publicaties (uitnodiging, affiche, sociale media, …) werd het logo van de 
stad of tenminste de vermelding “met medewerking van stad Harelbeke” 
opgenomen. Aan deze voorwaarde werd voldaan. 

- Binnen de vier weken na de activiteit werden de uitnodiging en enkele foto’s 
doorgestuurd als bewijs dat de activiteit plaats vond. Ook aan deze voorwaarde 
werd voldaan. 



 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Keurt de aanvraag van (geschrapt) voor de toelage van 125 euro voor het straatfeest 
Kinheimstraat goed. 
 
Artikel 2: 
 
Geeft opdracht aan de financieel directeur om de toelage te storten op rekeningnummer 
(geschrapt) (budgetsleutel 649300-071000). 
 
 

47 Aanvraag receptie. 

Het college, 
 
Gaat akkoord dat de Schuttersgilde Sint-Pietersbosseniers Hulste ontvangen wordt op het 
stadhuis op maandag 3 september om 15 uur. 
Er wordt een koffietafel aangeboden. De koning en kampioenen 2018 worden dan 
gehuldigd. 
 

48 Aanvraag uitbetaling toelage feestcomité Bavikhove. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 26.07.2018 diende feestcomité Bavikhove via het invulformulier zijn aanvraag tot 
uitbetaling van hun toelage in. Ter verantwoording werden hierbij het werkingsverslag en 
het financieel verslag ingediend van het betreffende activiteitenjaar. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Aan onderstaand feestcomité wordt de toelage toegekend: 
 
Naam feestcomité Rekeningnummer Bedrag toelage 
Bavikhove (geschrapt) 2.500 euro 
 



Artikel 2: 
 
Geeft opdracht aan de financieel directeur om deze toelage uit te betalen. 
 

49 Aanvraag uitlenen nadars aan firma Stadsbader. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op zondag 7 oktober organiseert VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen, 
opnieuw Open Bedrijvendag. De firma Stadsbader NV uit Harelbeke neemt hier aan deel, 
na een succesvolle vorige editie (2006) waar ze net geen 4000 bezoekers mochten 
ontvangen.  
 
Gezien de enorme uitbreiding van de firma door de jaren heen is er nu nog meer te zien 
en werd het parcours sterk uitgebreid. Tijdens het evenement worden dit keer dan ook 
minstens 5000 bezoekers verwacht.  
 
Voor het afzetten van het parcours in het bedrijf zijn er heel wat nadarhekkens nodig, die 
de veiligheid van de bezoekers moeten garanderen. De firma stelde dan ook de vraag of 
wij deze als stad ter beschikking kunnen stellen.  
 
Er zou nood zijn aan 700 à 1000 meter nadarhekkens, die indien nodig zelf kunnen 
worden opgehaald door het bedrijf. 
 
Vorig jaar kon de firma nog gebruikmaken van onze faciliteiten door nadarhekkens te 
ontlenen voor de triatlon die ze toen organiseerden. Sinds de laatste wijziging van het 
retributiereglement worden de gebruikerscategorieën in het reglement echter strikter 
toegepast, waardoor bedrijven niet langer gezien worden als ‘vereniging’.  
 
Om volgende redenen vragen wij een uitzondering op de toepassing van het reglement 
voor de firma Stadsbader NV:  
 

 Aangezien dit een populair evenement is zullen duizenden mensen afzakken naar 
Harelbeke. Het is een kans om onze stad in een positief daglicht te zetten, zowel 
bij de firma zelf als bij de vele bezoekers.  
 

 Bij private verhuurfirma’s is het onmogelijk nadarhekkens in deze hoeveelheid te 
huren. Er zijn voor het bedrijf geen andere opties om de veiligheid van de 
bezoekers in die mate te kunnen garanderen.    

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Retributiereglement van 18 december 2017. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 



Het college geeft toestemming om nadarhekkens uit te lenen aan de firma Stadsbader 
NV voor het organiseren van de Open Bedrijvendag op 7 oktober 2018.  

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN 

Welzijn 

50 Deelname aan de YOUCA Action Day. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op donderdag 18 oktober 2018 organiseert YOUCA vzw de 13e editie van de YOUCA 
Action Day (voordien Zuiddag). Dan slaan zij samen met jongeren de handen in elkaar 
om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dit doen zij door 
bedrijven en overheden te vragen meerdere jobs-voor-één-dag open te stellen voor 
jongeren die een dagje komen werken. Het loon dat de jongeren die dag verdienen (50 
euro), gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden én in België. 
 
Eén daarvan is een project in Ecuador van Plan International België  
 
YOUCA en Plan International België hebben duidelijk 1 doel voor ogen: een duidelijke 
impact teweegbrengen op de vooruitzichten van jongeren en specifiek van meisjes in 
Nueva Prosperina, één van de meest achtergestelde wijken van Guayaquil, Ecuador. Een 
groep van 250 jongeren, tussen 15 en 19 jaar oud, verenigen zich in trajecten met 3 
gemeenschappelijke doelen: de toegang tot seksuele voorlichting en voorzieningen 
promoten, meisjes en jonge vrouwen de kans geven zelf mee te beslissen in hun 
gemeenschap, en jongeren -zowel jongens als meisjes- actief laten meewerken aan een 
cultuur waar gendergerelateerd geweld geen plaats heeft. 
 
In het kader van deze YOUCA Action Day kunnen er na akkoord van de betrokken 
diensten zes jobs voor één dag worden aangeboden, zijnde: 

- Jeugddienst 
- BIB (nog te bevestigen) 
- Sportdienst (nog te bevestigen) 
- Groendienst 
- Huis van Welzijn 
- Schepen voor één dag met Michaël Vannieuwenhuyze 

 
De kost van 300 euro is voorhanden binnen het budget voor ontwikkelingssamenwerking. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn akkoord voor deelname aan 
de YOUCA Action Day en het openstellen van 6 jobs voor één dag. 
 



51 Dag van de vrede 21 september 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
21 september is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor Vrede om de idealen 
van vrede te promoten. Elk jaar worden de steden en gemeenten die lid zijn van het 
internationale netwerk Mayors for Peace opgeroepen om hier de nodige aandacht aan te 
besteden door onder meer de vlaggen uit te hangen, een activiteit te organiseren, foto’s 
te delen op sociale media, … 
 
Dit jaar wordt in België, net zoals vorig jaar, de focus gelegd op kernwapens.  
Vorig jaar vonden er multilaterale onderhandelingen plaats in New York die op 7 juli 2017 
resulteerden in een VN-verdrag dat kernwapen ondubbelzinnig verbiedt. 122 landen 
hebben de slottekst goedgekeurd en 58 landen tekenden het verdrag.  
 
België heeft het VN-verdrag (nog) niet getekend. Daarom is het belangrijk dat Belgische 
steden en gemeenten een duidelijk signaal geven. 
 
Harelbeke kan een krachtig signaal geven door aan 5 vlaggenmasten op Harelbeeks 
grondgebied (2 in Harelbeke, 1 in Hulste, 1 in Bavikhove, 1 in Stasegem) de vredesvlag 
te laten wapperen en de open oproep van burgemeesters ‘België tekent het VN-
wapenverbod’ te ondertekenen.  
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college gaat akkoord met het uithangen van de vredesvlaggen op 21.09.2018.  
 
Artikel 2: 
 
Het college gaat akkoord met het ondertekenen van de open oproep van burgemeesters. 
 

52 Subsidie gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking vzw SBOUYA. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 20.01.2014 keurde de gemeenteraad een tweede hervaststelling goed van het 
subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking dd. 24.04.2006.  
 
Via dit reglement kunnen verenigingen of individuen financieel ondersteund worden voor 
initiatieven m.b.t. Noord-Zuid mits het voldoen aan een aantal voorwaarden.  
 

- Harelbeekse NZ-verenigingen: Basissubsidie (300 euro) ter ondersteuning van 
hun werking.  



- Harelbeekse verenigingen of burgers:  
o Projectsubsidie Noordwerking (max. 300 euro): NZ-initiatieven in het 

Noorden.  
o Projectsubsidie Zuidwerking (max. 500 euro): NZ-initiatieven in het 

Zuiden.  
- Noodhulp (max. 3.000 euro/ramp of 25% toeslag voor verenigingen op eigen 

inbreng met max. van 1.500 euro): acute en onverwachte natuurramp.  
 
Door vergetelheid van de ondersteunende ambtenaar werd de aanvraag van vzw 
SBOUYA voor een basissubsidie in 2017 niet ter goedkeuring voorgelegd aan de Noord-
Zuid Raad. In de vergadering 27 maart 2018 werd deze aanvraag alsnog geagendeerd op 
de Noord-Zuid Raad.  
 
Hoewel vzw SBOUYA één vergadering te weinig kon bijwonen om aan alle voorwaarden 
voor het uitbetalen van de basissubsidie te voldoen, is het advies van de Noord-Zuid 
Raad om deze basissubsidie voor 2017 alsnog uit te betalen met budget van 2018.  Dit 
omwille van het brede engagement van vzw Sbouya en het feit dat de afwezigheid op de 
vergadering te wijten was aan de uitvoering van een project in Marokko, zijn de het 
inrichten van kleuterklassen in een plattelandsgemeenschap.  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college keurt de uitbetaling van een basissubsidie van € 300 voor vzw SBOUYA goed. 
 
De uitbetaling van deze basissubsidie betreft de aanvraag voor werkjaar 2017, maar zal 
worden uitbetaald met het voorziene budget van 2018. 
 

53 Organisatiebrede uitrol taalbeleid. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De Harelbeekse bevolking wordt steeds diverser, meer en meer talen worden in 
Harelbeke gesproken. Zonder taal en communicatie is het moeilijk om een goede 
dienstverlening te organiseren. Kwaliteitsvol communiceren in een meertalige context is 
een grote uitdaging. Nederlands wordt steeds meer een contacttaal tussen mensen van 
buitenlandse herkomst onderling.  
 
In het strategisch meerjarenplan stellen we in beleidsdoelstelling 10 dat Harelbeke een 
klantgerichte, kwalitatieve en resultaatgerichte dienstverlening moet aanbieden door 
onder meer gerichte en toegankelijke communicatie naar elke burger. Daarnaast wordt in 
het kader van de inzet op integratie van burgers van buitenlandse herkomst en het 
bieden van kansen aan de meest kwetsbare inwoners gesteld dat de stad een actief 
taalbeleid zal voeren naar burgers van vreemde herkomst en in het bijzonder naar 
kinderen met taalproblemen.  
 



In de zitting van 4 juli 2017 nam het college kennis van de stappen die werden 
uitgevoerd in het opbouwen van een taalbeleid en gaf het haar akkoord om een 
taalafspraken kader uit te werken en een piloottraject op te starten in enkele 
pilootdiensten. 
 
Taalbeleid is een consistent en structureel geheel van maatregelen op organisatieniveau 
dat gericht is op het wegwerken van taaldrempels voor anderstaligen enerzijds én het 
creëren van maximale taalleerkansen Nederlands voor anderstaligen anderzijds. Met het 
aanbieden van de praattafels, de schoolbabbels en een zomerschool voor anderstalige 
kinderen wordt er ruim ingezet op het creëren van die oefenkansen. Maar elke 
dagdagelijkse situatie kan een oefenkans zijn, zo ook een bezoek aan het stadhuis of 
Huis van Welzijn. 
 
In het streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij we klantvriendelijk en 
toegankelijk zijn voor de burger biedt het beslismodel (in bijlage van dit dossier) een 
antwoord. Op die manier kan de burger rekenen op dezelfde kwalitatieve dienstverlening 
bij elke dienst en medewerker.  En heeft de medewerker een houvast om op consequente 
wijze te handelen in de communicatie met anderstaligen. 
 
Met het oog op een organisatiebrede uitrol van het taalbeleid, zullen volgende stappen 
worden ondernomen: 
 

 Het ontwerpen van een staander met op de ene zijde een aanmoediging voor de 
burger om Nederlands te spreken. En op de andere zijde tips voor de medewerker 
om dat gesprek goed te laten verlopen. (naar analogie van het voorbeeld van St-
Niklaas, in bijlage van dit dossier) 

 
 Het beslismodel en de staander met tips voor medewerker en bezoeker lanceren 

op een medewerkersforum, team sociale dienst en onthaal Huis van Welzijn. 
 

 Ondersteunende materialen zoals pictogrammen, beeldtaal en 
communicatiewaaier (in bijlage van dit dossier) ter beschikking stellen op 
Tintranet. 

 
 Open School inschakelen voor het geven van vormingen ‘Klare Taal’ per 

departement om ook de geschreven communicatie in duidelijke communicatie om 
te zetten. 
 

 Bevragen van de medewerkers enkele maanden na de lancering van het taalbeleid 
zodat het, waar nodig, kan worden bijgestuurd. 

 
Daarnaast wordt het college gevraagd een contract af te sluiten voor sociaal en telefoon 
tolken op het stadhuis. Het kunnen inzetten van deze tolken biedt een antwoord als 
andere pistes in het beslismodel dat niet meer doen. Dergelijk contract brengt geen 
abonnementskost met zich mee, enkel de effectief geleverde prestaties worden 
aangerekend. Gebaseerd op het verbruik van het OCMW zou het voorzien van 1000 euro 
in de budgetopmaak van 2019 ruim moeten volstaan om deze kosten te dekken. 
 
Bij de opstart van het traject taalbeleid in 2015 waren stad en OCMW betrokken. Er 
wordt het later opgerichte Zorgbedrijf en Huis van Welzijn gevraagd of zij eveneens 
deelnemen aan de uitrol van dit taalbeleid zodat burgers aan elk Harelbeeks loket 
dezelfde kwalitatieve dienstverlening kunnen genieten. Mits akkoord van het Huis van 
Welzijn en het Zorgbedrijf zullen de visuele hulpmiddelen in hun respectievelijke 
huisstijlen worden aangeboden. 
 
Om deze redenen; 
 



Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het college verleent zijn toestemming voor het organisatiebreed uitrollen van het 
taalbeleid zoals beschreven. 
 
Artikel 2: 
 
Het college verleent zijn toestemming voor het afsluiten van een contract voor sociaal 
tolken voor stad Harelbeke. 
 

Burgerzaken 

54 Voornaamswijziging. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De wet van 18.06.2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing hevelt de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen 
over verzoeken tot voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de 
ambtenaren van de burgerlijke stand met inwerkingtreding op 01.08.2018. 
 
Een verzoek tot voornaamsverandering wordt ingediend bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, die 3 maanden de tijd krijgt om het te beoordelen en de gerechtelijke 
antecedenten van de verzoeker na te gaan. Het verzoek wordt definitief bij overschrijving 
ervan in de registers van de burgerlijke stand.  
Ook transgenders kunnen een beroep doen op de ambtenaar van de burgerlijke stand 
voor een voornaamswijziging.  
 
De stad kan een retributie opleggen voor de procedure tot voornaamswijziging. 
Transgenders mag slechts 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag. 
Aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit 
aanvragen en niet over een voornaam beschikken, dienen gratis te worden behandeld. 
 
Stad Harelbeke heeft al 4 effectieve verzoekschriften van burgers tot voornaamswijziging 
en een 6-tal die afwachten tot de kostprijs is vastgesteld. 
 
Uit rondvraag bij omliggende gemeenten (Kuurne, Ingelmunster, Lendelede, Deerlijk, 
Avelgem, Waregem) blijkt dat de meeste gemeenten hetzelfde stramien aanhouden: 
gratis tot eind december waarna evaluatie naar aantal dossiers en vanaf januari 
eventueel nieuw tariefreglement. 
 
Bij stad Kortrijk en Gent kan de verandering kosteloos. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



- De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing (art. 119 t.e.m. 136 van de wet van 18 juni 2018). 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Beslist aan de gemeenteraad geen opname van een tarief in het retributiereglement voor 
te stellen. 

DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 

Stedenbouw 

55 'Doe het nu duurzaam!'-premie Jan Breydelstraat 94. Aanvraag tot 
principiële goedkeuring. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’-
premie voor eigenaars-bewoners voor de woning gelegen in de Jan Breydelstraat 94 te 
8530 Harelbeke. 
 
Er werd een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van Woonwijs op 
26.04.2018 en vervolgens een bindend advies opgemaakt. 
 
De aanvrager gaat akkoord met het bindend advies en diende de aanvraag tot principiële 
goedkeuring in, die in overeenstemming is met het premiereglement, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 20.01.2014/21.12.2015/20.11.2017, en voldoet aan alle 
gestelde voorwaarden. 
 
De aanvrager plant volgende werken uit te voeren: 
 

- In de categorie ‘Dakwerkzaamheden’ 
 Plaatsen van dakisolatie 
 Uitdikken van het dakgebinte 
 Plaatsen van een dakvlakvenster 

 
De raming van deze werken bedraagt ongeveer 4.266 euro excl BTW.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet artikel 57 §1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 



BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
De aanvraag voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie van (geschrapt) wordt principieel 
goedgekeurd, onder volgende voorwaarden: 

- Voor de categorie ‘Dakwerkzaamheden’ 
 Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn (FSC- of PEFC-label) 
 Dak- of zoldervloerisolatie met een Rd-waarde van minimum 4.5m²K/W 
 Nieuw te installeren koepels, lichtstraten en dakvlakvensters moeten 
voorzien zijn van hoogrendementsglas met U-waarde van maximum 1,1 
W/m²K 

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan de premie voor de volledige 
desbetreffende categorie niet toegekend worden. 

56 'Doe het nu duurzaam!'-premie Andries Pevernagestraat 9. Aanvraag tot 
principiële goedkeuring. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’-
premie voor eigenaars-bewoners voor de woning gelegen in de Andries Pevernagestraat 
9 te Harelbeke.  
 
Er werd een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van Woonwijs op 
18.01.2018 en vervolgens een bindend advies opgemaakt. 
 
De aanvrager gaat akkoord met het bindend advies en diende de aanvraag tot principiële 
goedkeuring in, die in overeenstemming is met het premiereglement, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 21.12.2015, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 
 
De aanvrager plant volgende werken uit te voeren: 
 

- In de categorie ‘Buitenschrijnwerk’ 
 Vervangen van buitenschrijnwerk met enkel glas door buitenschrijnwerk 

met hoogrendementsbeglazing 
 Vervangen van een buitendeur 

- In de categorie ‘Muren en funderingen’ 
 Renovatiewerken aan de achter- en/of zijgevel 
 Plaatsen van spouwmuurisolatie in de achter- en of zijgevel 

 
De raming van deze werken bedraagt ongeveer 16.370 euro incl BTW. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet artikel 57 §1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  



 
De aanvraag voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie van (geschrapt) wordt principieel 
goedgekeurd, onder volgende voorwaarden: 

- Voor de categorie ‘buitenschrijnwerk’ 
 Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn (FSC- of PEFC-label) 
 Hoogrendementsglas met U-waarde van maximum 1,1 W/m²K 

- Voor de categorie ‘muren en funderingen’ 
 Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn (FSC- of PEFC-label). 
 Muurisolatie die voldoet aan volgende waarden 
- muurisolatie aan de binnenzijde: R-waarde 2,4 m² K/w 
- muurisolatie aan de buitenzijde: R-waarde 2,4 m² K/w 
- spouwisolatie: R-waarde 2 m² K/w 

Werken die niet in aanmerking komen dienen apart op de factuur vermeld te worden 
(vliegenramen, rolluiken,…) 
 
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan de premie voor de volledige 
desbetreffende categorie niet toegekend worden. 

57 'Doe het nu duurzaam!'-premie Hippodroomstraat 103. Aanvraag tot 
principiële goedkeuring. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’-
premie voor eigenaars-bewoners voor de woning gelegen in de Hippodroomstraat 103 te 
8530 Harelbeke.  
 
Er werd een vooronderzoek uitgevoerd door de technisch adviseur van Woonwijs op 
26.02.2018 en vervolgens een bindend advies opgemaakt. 
 
De aanvrager gaat akkoord met het bindend advies en diende de aanvraag tot principiële 
goedkeuring in, die in overeenstemming is met het premiereglement, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 
 
De aanvrager plant volgende werken uit te voeren: 
 

- In de categorie ‘Dakwerkzaamheden’ 
 Vervangen van bestaande dakstructuren 
 Plaatsen van dakisolatie 
 Vernieuwen van waterdichte dakbedekking 
 Hulpstukken voor de afvoer van hemelwater 
 Plaatsen van een dakvlakvenster 

- In de categorie ‘Muren en funderingen’ 
 Renovatiewerken aan achter- en/of zijgevel 
 Plaatsen van muurisolatie 
 Plaatsen van nieuwe gevelbekleding 

 
De raming van deze werken bedraagt ongeveer 8.903 euro excl. BTW. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet artikel 57 §1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 



 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
De aanvraag voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie van (geschrapt) uit de 
Hippodroomstraat 103 wordt principieel goedgekeurd, onder volgende voorwaarden: 
 
- Voor de categorie ‘Dakwerkzaamheden’ 

 Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn (FSC- of PEFC-label) 
 Dak- of zoldervloerisolatie met een Rd-waarde van minimum 4.5m²K/W 
 Nieuw te installeren koepels, lichtstraten en dakvlakvensters moeten 
voorzien zijn van hoogrendementsglas met U-waarde van maximum 1,1 
W/m²K 
 De bestaande koepels of lichtstraten moet gelijktijdig met de dakwerken 
vervangen worden en moet voorzien zijn van hoogrendementsglas met U-
waarde van maximum 1,1 W/m²K 

- Voor de categorie ‘ muren en funderingen’ 
 Het gebruikte hout moet duurzaam gelabeld zijn (FSC- of PEFC-label). 
 Muurisolatie die voldoet aan volgende waarden 

- muurisolatie aan de binnenzijde: R-waarde 2,4 m² K/w 
- muurisolatie aan de buitenzijde: R-waarde 2,4 m² K/w 
- spouwisolatie: R-waarde 2 m² K/w 

 
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, kan de premie voor de volledige 
desbetreffende categorie niet toegekend worden. 

58 'Doe het nu duurzaam!'-premie Kortrijksesteenweg 44 bus 6. Aanvraag tot 
uitbetaling.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’-
premie voor eigenaars-bewoners voor de woning, gelegen in de Kortrijksesteenweg 44 
bus 6.  
 
Na een vooronderzoek en opmaak van het bindend advies, werden de nodige offertes 
binnengebracht, waarmee het college principieel akkoord in zitting van 27 februari 2018. 
 
Ondertussen werden de werken uitgevoerd en werd de ‘aanvraag tot uitbetaling’ 
ingediend. De technisch adviseur voerde een controlebezoek uit, waaruit blijkt dat de 
werken conform het bindend advies werden uitgevoerd. De ‘aanvraag tot uitbetaling’ is in 
overeenstemming met het premiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 
 
Na controle van de ingediende facturen, kunnen volgende werken in aanmerking 
genomen worden voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie: 
 

- In de categorie ‘sanitair’; 
 Afbraak oud bad. 
 Plaatsen van nieuwe douche. 
 Plaatsen van nieuwe douchekranen. 
 Renoveren van sanitaire leidingen.  



 
Deze werken kostten 11.0778,72 euro exclusief BTW. Bijgevolg kan een premie worden 
toegekend van 3.323,62 euro. 
 
De uitgave van deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 
649100/062900/3.1.1.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet artikel 57 §1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
De ‘aanvraag tot uitbetaling’ van (geschrapt) uit de Kortrijksesteenweg 44 bus 6, voor de 
woning gelegen op het zelfde adres, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Er wordt een premiebedrag van 3.323,62 euro toegekend.  

59 'Doe het nu duurzaam!'-premie Hippodroomstraat 47. Aanvraag tot 
uitbetaling. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) wonende in de Twee-Bruggenstraat 64/303 diende een aanvraag in tot het 
bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie voor eigenaars-bewoners voor de 
woning, gelegen in de Hippodroomstraat 47 te 8530 Harelbeke. 
 
Ondertussen werden de werken uitgevoerd en werd de ‘aanvraag tot uitbetaling’ 
ingediend. De technisch adviseur voerde een controlebezoek uit, waaruit blijkt dat de 
werken conform het bindend advies werden uitgevoerd. De ‘aanvraag tot uitbetaling’ is in 
overeenstemming met het premiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden behoudens hieronder 
vermeld. 
 
De aanvrager heeft een procedurestap overgeslagen en heeft na vooronderzoek en 
opmaak van het bindend advies, geen aanvraag tot principiële goedkeuring op basis van 
offertes gedaan. Bijgevolg werd er geen principiële goedkeuring verleend, voorafgaand 
aan de werken zoals het reglement voorschrijft. Aangezien blijkt dat de werken aan alle 
inhoudelijke voorwaarden, zoals opgesomd in het bindend advies, voldoen, kan het 
college hier in afwijking van het reglement de premie toch toekennen. 
 
Na controle van de ingediende facturen, kunnen volgende werken in aanmerking 
genomen worden voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie: 
 

- In de categorie ‘muren en funderingen’ 
 Vernieuwen van het pleisterwerk 



Deze werken kostten 13.819,58 euro exclusief BTW. Bijgevolg kan een premie worden 
toegekend van 4.000 euro. 
 
De uitgave van deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 
649100/062900/3.1.1.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet artikel 57 §1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
De ‘aanvraag tot uitbetaling’ van (geschrapt) uit de Twee-Bruggenstraat 64/303, voor de 
woning gelegen op het adres Hippodroomstraat 47, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Er wordt een premiebedrag van 4.000 euro toegekend.  
 

60 'Doe het nu duurzaam!'-premie Zandbergstraat 14 bus 3. Aanvraag tot 
uitbetaling. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
(geschrapt) diende een aanvraag in tot het bekomen van de ‘Doe het nu duurzaam!’-
premie voor eigenaars-bewoners voor de woning, gelegen in de Zandbergstraat 14 bus 3 
te 8530 Harelbeke. 
 
Na een vooronderzoek en opmaak van het bindend advies, werden de nodige offertes 
binnengebracht, waarmee het college principieel akkoord in zitting van 06.02.2018. 
 
Ondertussen werden de werken uitgevoerd en werd de ‘aanvraag tot uitbetaling’ 
ingediend. De technisch adviseur voerde een controlebezoek uit, waaruit blijkt dat de 
werken conform het bindend advies werden uitgevoerd. De ‘aanvraag tot uitbetaling’ is in 
overeenstemming met het premiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 20.11.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 
 
Na controle van de ingediende facturen, kunnen volgende werken in aanmerking 
genomen worden voor de ‘Doe het nu duurzaam!’-premie: 

- Voor de categorie “Sanitair” 
 Plaatsen van een nieuwe douche 
 Aanpassen van de sanitaire leidingen 
 

Deze werken kostten 5.261,38 euro exclusief BTW. Bijgevolg kan een premie worden 
toegekend van 1.578,4 euro. 
 



De uitgave van deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 
649100/062900/3.1.1.  
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

- Het gemeentedecreet artikel 57 §1 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
De ‘aanvraag tot uitbetaling’ van (geschrapt) uit de Zandbergstraat 14 bus 3, voor de 
woning gelegen op het zelfde adres, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Er wordt een premiebedrag van 1.578,4 euro toegekend.  

61 Gevelrenovatiepremie. Aanvraag tot uitbetaling. Stasegemdorp 54. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch : 
 
(geschrapt) heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een 
gevelrenovatiepremie voor het renoveren van de gevel van de woning 
gelegen in Stasegemdorp 54. 
 
De aanvraag is in overeenstemming met het 
gevelrenovatiepremiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 17.07.2006, gewijzigd in zitting van 20.01.2014 en 
11.09.2017, en voldoet aan alle gestelde voorwaarden. 
 
Deze premie is voorzien onder volgende budgetsleutel: 649100/062900/3.1.1. 
 
De aanvrager kan de maximum premie van 1.000 euro bekomen. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

- Het gemeentedecreet art. 57 § 1; 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel:  
 
De gevelrenovatiepremie-aanvraag van (geschrapt) voor zijn woning in Stasegemdorp 54 
te 8530 Harelbeke ten bedrage van 1.000 euro wordt definitief goedgekeurd. 



Milieu 

62 Aanvraag toelage instandhouden bewoonde nesten huiszwaluwen. 
(geschrapt). 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Volgende aanvraag werd ingediend: 
 

- (geschrapt) diende dd. 23.07.2018 een aanvraag in tot het bekomen van een 
subsidie voor het in stand houden van bewoonde nesten voor huiszwaluwen, 
gelegen Gentsesteenweg 18 - 8530 Harelbeke. 

 
De stedelijke milieudienst heeft op 09.07.2018 controle uitgevoerd en er werd 
vastgesteld dat er : 

- 1 bewoonde huiszwaluwnest is aan de woning gelegen Gentsesteenweg 18 - 8530 
Harelbeke 

 
De voorwaarden van het subsidiereglement van 19.05.2003 zijn voldaan. 
 
De aanvrager wordt volgende toelagen toegekend: 
- 1 bewoonde huiszwaluwnest = 20 euro. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet inzonderheid art. 57 § 1 
 
Verwijzend naar volgende beslissing: 
 
- Het subsidiereglement voor bewoonde huiszwaluwen goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 19 mei 2003. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
Aan (geschrapt) wordt overeenkomstig het geldende reglement een subsidie van 20 euro 
toegekend voor het in stand houden van een bewoonde nest voor huiszwaluwen gelegen 
Gentsesteenweg 18 - 8530 Harelbeke. 

63 Luierpremie - (geschrapt). 

Het college, 
 
(geschrapt) heeft op 13.08.2018 een aanvraagformulier ingediend voor het bekomen van 
een premie wasbare luiers. De aankoopfactuur, ten bedrage van 268,58 euro, werd bij de 
aanvraag gevoegd. 



 
De zoon van (geschrapt), geboren op 24.02.2017, is zoals het reglement bepaalt, op het 
moment van de premie-aanvraag nog geen 4 jaar. 
 
De subsidie bedraagt overeenkomstig art. 3 van het reglement 134,29 euro. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

- GD art. 57 § 1 
 
Verwijzend naar een vorige beslissing: 

- Het gemeenteraadsbesluit houdend het reglement voor premie wasbare luiers 
goedgekeurd in zitting van 21.11.2011. 

 
De milieudienst stelt voor om de subsidie van 134,29 euro toe te kennen aan (geschrapt) 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Keurt de premie van 134,29 euro goed aan (geschrapt) voor de aankoop van wasbare 
luiers voor (geschrapt). 
 

64 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Den Tivoli - Travestieshow, 
zangnamiddag Vlaamse zangers en muziek op terras. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 26.07.2018 diende Den Tivoli een aanvraag in voor een niet-ingedeelde 
muziekactiviteit. 
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch muziek tijdens een travestieshow, 
zangnamiddag met Vlaamse zangers en muziek op terras en vindt plaats in Café Den 
Tivoli, Kuurnsestraat 1 te 8531 Harelbeke-Hulste in open lucht en lokaal. 
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
 
De muziekactiviteit is op: 
31.08.2018: Travestieshow (aanvang 18u) 
01.09.2018: zangnamiddag met Vlaamse zangers (aanvang 14u) 
04.09.2018: muziek op terras (aanvang 10u) 
 
De milieudienst stelt voor om aan Den Tivoli toelating te verlenen voor het afspelen van 
elektronisch muziek tijdens een travestieshow, zangnamiddag met Vlaamse zangers en 
muziek op terras, de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het 
sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau: 
 



 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, 
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt 
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

 De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.  

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;  
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;  
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau 
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) 
-De Algemene Politieverordening van de Stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
Aan Den Tivoli wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch muziek tijdens 
een travestieshow, zangnamiddag met Vlaamse zangers en muziek op terras op 



31.08.2018 (travestieshow), 01.09.2018 (zangnamiddag met Vlaamse zangers), 
04.09.2018 (muziek op terras), de activiteit vindt plaats in Café Den Tivoli, 
Kuurnsestraat 1 te 8531 Harelbeke-Hulste in open lucht en lokaal en het gewenst 
geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  
 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau: 
 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, 
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt 
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  
 

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  
 

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  
 

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  
 

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 
 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  
 

• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.  

 
Artikel 3: 
 
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk 
waaronder : 
 
Art 38 
 
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te 
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening. 
 
Art 352.1 
 



De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen 
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen: 
1. van 3 uur tot 5 uur:  
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht 
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;  
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te 
bepalen;  
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.  
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur 
ononderbroken gesloten worden. 
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het 
sluitingsuur worden toegestaan:  
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;  
en/of  
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, 
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. 
 
 

65 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Vriendenkring brandweer 
Harelbeke - DJ en optredens tijdens Harelbeke kermis. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 19.07.2018 diende Vriendenkring Brandweer Harelbeke een aanvraag in voor een 
niet-ingedeelde muziekactiviteit. 
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens Harelbeke kermis 
(Optredens en DJ) en vindt plaats aan het Marktplein te 8530 Harelbeke in open lucht en 
tent. 
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
 
De muziekactiviteit is op: 
15.09.2018 : optredens (aanvang 18.30u) 
16.09.2018: optreden en DJ (aanvang 15.00u, DJ 23u). 
 
De milieudienst stelt voor om aan Vriendenkring Brandweer Harelbeke toelating te 
verlenen voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens Harelbeke kermis 
(Optredens en DJ), de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het 
sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau: 
 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, 
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt 
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 



continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

 De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.  

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;  
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;  
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau 
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) 
-De Algemene Politieverordening van de Stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
Aan Vriendenkring Brandweer Harelbeke wordt toelating verleend voor het afspelen van 
elektronisch versterkte muziek tijdens Harelbeke kermis (Optredens en DJ) op zaterdag 
15.09.2018 en zondag 16.09.2018, de activiteit vindt plaats aan het Marktplein te 8530 
Harelbeke in open lucht en tent en het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 
100 dB(A) LAeq,60min. 
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  



 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau: 
 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, 
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt 
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.  

 
Artikel 3: 
 
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk 
waaronder : 
 
Art 38 
 
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te 
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening. 
 
Art 352.1 
 
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen 
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen: 
1. van 3 uur tot 5 uur:  
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht 
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;  
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te 
bepalen;  
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.  
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur 
ononderbroken gesloten worden. 
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het 
sluitingsuur worden toegestaan:  
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;  
en/of  



2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, 
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. 
 
 

66 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Noord-Zuid Raad Harelbeke - 
Wereldfeest 'Ol Tegaere'. 

Het college,  
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 05.07.2018 diende Noord-Zuid Raad Harelbeke een aanvraag in voor een niet-
ingedeelde muziekactiviteit. 
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens Wereldfeest ‘Ol 
Tegaere’ (optredens) en vindt plaats in het Stadspark te 8530 Harelbeke in een tent. 
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. 
 
De muziekactiviteit is op: 
15.09.2018 (aanvang 15u, allez chantez) 
16.09.2018 (aanvang 14u, wereldmuziek). 
 
De milieudienst stelt voor om aan Noord-Zuid Raad Harelbeke toelating te verlenen voor 
het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens Wereldfeest ‘Ol Tegaere’ 
(optredens), de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het 
sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau: 
 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.. 
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt 
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde 
persoon.  

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

 De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;  



-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;  
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau 
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) 
-De Algemene Politieverordening van de Stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
Aan Noord-Zuid Raad Harelbeke wordt toelating verleend voor het afspelen van 
elektronisch versterkte muziek tijdens Wereldfeest ‘Ol Tegaere’ op 15.09.2018 en 
16.09.2018 (optredens), de activiteit vindt plaats in het Stadspark te 8530 Harelbeke in 
een tent en het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. 
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai  en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  
 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau: 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.. 
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt 
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde 
persoon.  

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 



afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 
Artikel 3: 
 
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk 
waaronder : 
 
Art 38 
 
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te 
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening. 
 
Art 352.1 
 
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen 
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen: 
1. van 3 uur tot 5 uur:  
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht 
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;  
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te 
bepalen;  
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.  
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur 
ononderbroken gesloten worden. 
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het 
sluitingsuur worden toegestaan:  
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;  
en/of  
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, 
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. 
 

67 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - vzw De Nieuwe Velovrienden - 
Wielercriterium. 

Het college,  
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 09.08.2018 diende vzw De Nieuwe Velovrienden een aanvraag in voor een niet-
ingedeelde muziekactiviteit. 
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens het 
Wielercriterium (speaker en achtergrondmuziek en DJ) en vindt plaats op het Marktplein, 
Bruyelstraat te 8531 Harelbeke-Bavikhove in open lucht en tent. 
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min en > 95 dB(A) LAeq,15min 
en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
 
De muziekactiviteit is op zondag 02.09.2018: 
 

 Speaker en achtergrondmuziek op wielercriterium: aanvang 09.30u: geluidsniveau 
is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. 



 DJ in Vip-tent: aanvang 10u: geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) 
LAeq,60min. 

 
De milieudienst stelt voor om aan vzw De Nieuwe Velovrienden toelating te verlenen voor 
het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens het Wielercriterium (speaker en 
achtergrondmuziek en DJ), de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 
inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau: 
 
Voor de speaker en achtergrondmuziek: 
 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.. 
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt 
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde 
persoon.  

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

 De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 
Voor de DJ in VIP-tent: 
 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als 
het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet 
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het 
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in 
rekening gebracht;  

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  



• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;  
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;  
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau 
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) 
-De Algemene Politieverordening van de Stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
Aan vzw De Nieuwe Velovrienden wordt toelating verleend voor het afspelen van 
elektronisch versterkte muziek tijdens het Wielercriterium (speaker en 
achtergrondmuziek en DJ) op zondag 02.09.2018, de activiteit vindt plaats op het 
Marktplein, Bruyelstraat te 8531 Harelbeke-Bavikhove in open lucht en tent en het 
gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min  (speaker en 
achtergrondmuziek) en > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. (DJ in VIP-tent). 
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai  en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  
 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau voor de speaker en achtergrondmuziek 
op wielercriterium: 
 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  



 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.. 
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt 
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde 
persoon.  

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

 De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau voor de DJ in VIP-tent: 
 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als 
het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet 
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het 
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in 
rekening gebracht;  

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik. 

 
Artikel 3: 
 
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk 
waaronder : 
 
Art 38 
 
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te 
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening. 
 
Art 352.1 
 



De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen 
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen: 
1. van 3 uur tot 5 uur:  
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht 
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;  
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te 
bepalen;  
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.  
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur 
ononderbroken gesloten worden. 
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het 
sluitingsuur worden toegestaan:  
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;  
en/of  
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, 
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. 
 

68 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Feestcomité Hulste - 
Kermisactiviteiten. 

Het college,  
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 14.08.2018 diende Feestcomité Hulste een aanvraag in voor een niet-ingedeelde 
muziekactiviteit. 
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de 
kermisactiviteiten gedurende het weekend en vindt plaats in Hulste centrum en parking 
Bib, Hulstedorp en Kasteelstraat te 8531 Harelbeke-Hulste in open lucht. 
Het gewenst geluidsniveau is > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. en > 95 dB(A) LAeq,15min 
en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
 
De muziekactiviteit is op: 
 

 Parochianenkoers en avondmuziek op 31/08/2018: aanvang 18u: geluidsniveau is 
> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. 

 Rockoptreden op 01/09: aanvang 20u: geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 
100 dB(A) LAeq,60min. 

 Namiddag- en avondconcerten op 02/09/2018: aanvang 15u: geluidsniveau is > 
85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. 
 

De milieudienst stelt voor om aan Feestcomité Hulste toelating te verlenen voor het 
afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de kermisactiviteiten gedurende het 
weekend, de bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het 
sluitingsuur van de Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau: 
 
Voor de Pariochianenkoers en namiddag- en avondconcerten: 
 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax, slow 102 dB(A) niet overschreden 



wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.. 
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt 
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde 
persoon.  

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

 De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 
Voor het rockoptreden:  
 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als 
het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet 
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het 
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in 
rekening gebracht;  

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;  
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 



Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;  
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau 
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) 
-De Algemene Politieverordening van de Stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
Aan Feestcomité Hulste wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch 
versterkte muziek tijdens de kermisactiviteiten gedurende het weekend van 31/08/2018 
tem 02/09/2018, de activiteit vindt plaats in Hulste centrum en parking Bib, Hulstedorp 
en Kasteelstraat te 8531 Harelbeke-Hulste in open lucht en het gewenst geluidsniveau is 
> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min. (Parochianenkoers en avondmuziek, 
Namiddag- en avondconcerten) en > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
(Rockoptreden) 
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  
 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau voor de Parochianenkoers en 
avondmuziek en namiddag- en avondconcerten: 
 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden 
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau 
wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,15min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten.. 
Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt 
continu bewaakt door de exploitant/organisator of door een door hem aangestelde 
persoon.  

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau voor het rockoptreden: 



 
• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als 

het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet 
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het 
geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in 
rekening gebracht;  

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik. 

 
Artikel 3: 
 
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk 
waaronder : 
 
Art 38 
 
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te 
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening. 
 
Art 352.1 
 
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen 
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen: 
1. van 3 uur tot 5 uur:  
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht 
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;  
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te 
bepalen;  
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.  
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur 
ononderbroken gesloten worden. 
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het 
sluitingsuur worden toegestaan:  
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;  
en/of  
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, 
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. 



 

69 Aanvraag niet ingedeelde muziekactiviteit - Sta-ker - Kermis. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 16.08.2018 diende Sta-Ker een aanvraag in voor een niet-ingedeelde 
muziekactiviteit. 
 
De activiteit is het afspelen van elektronisch versterkte muziek tijdens de kermis (DJ en 
verschillende optredens) en vindt plaats aan Stasegemdorp 36, te 8530 Harelbeke in 
open lucht. 
Het gewenst geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
 
De muziekactiviteit is op: 
 

 Vrijdag 24.08.2018: aanvang 20u: DJ 
 Zaterdag 25.08.2018: aanvang 19u: optredens 
 Zondag 26.08.2018: aanvang 15.30u: optredens 
 Maandag 27.08.2018: aanvang 20u: optredens 

 
De milieudienst stelt voor om aan Sta-Ker toelating te verlenen voor het afspelen van 
elektronisch versterkte muziek tijdens de kermis (DJ en verschillende optredens), de 
bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai en art 352.1 inzake het sluitingsuur van de 
Algemene Politieverordening zijn van toepassing. 
 
De toelating wordt verleend mits volgende voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau: 
 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, 
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt 
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  

 De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  

 De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.  

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



-Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;  
-Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de 
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;  
-Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen;  
-De bepalingen opgenomen in artikel 6.7.3.§3. waarbij het College van Burgemeester en 
Schepenen toelating kan verlenen af te wijken van het maximaal geluidsniveau 
voortgebracht door muziek, LAeq,15min 85dB(A) en LAmax,slow 92 dB(A) 
-De Algemene Politieverordening van de Stad. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
 
Aan Sta-Ker wordt toelating verleend voor het afspelen van elektronisch versterkte 
muziek tijdens de kermis (DJ en verschillende optredens) op vrijdag 24.08.2018, 
zaterdag 25.08.2018, zondag 26.08.2018 en maandag 27.08.2018, de activiteit vindt 
plaats aan Stasegemdorp 36, te 8530 Harelbeke in open lucht en het gewenst 
geluidsniveau is > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. 
De toelating wordt verleend mits bijzondere voorwaarden m.b.t. het maximaal 
geluidsniveau vermeld in artikel 2. De bepalingen van art 38 inzake nachtlawaai  en art 
352.1 inzake het sluitingsuur van de Algemene Politieverordening vermeld in artikel 3 
zijn van toepassing. 
 
Artikel 2:  
 
Voorwaarden m.b.t. het maximaal geluidsniveau: 
 

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het 
maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, 
wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt 
zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;  
 

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats;  
 

• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60min continu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon.  



 
• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 

toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.  
 

• De geregistreerde gegevens worden uiterlijk 2 weken na het evenement bezorgd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Milieudienst. 
 

• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als 
door de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen 
aan de vereisten.  
 

• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.  

 
Artikel 3: 
 
De bepalingen van de algemene politieverordening van de Stad blijven toepasselijk 
waaronder : 
 
Art 38 
 
Het is, zoals bepaald in art. 561,1° van het Strafwetboek, verboden zich schuldig te 
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gesanctioneerd 
overeenkomstig de bepalingen van Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van deze verordening. 
 
Art 352.1 
 
De houder of uitbater van de in artikel 351 bedoelde inrichtingen is gehouden te allen 
tijde zijn inrichtingen of afhankelijkheden te ontruimen, te sluiten en niet te heropenen: 
1. van 3 uur tot 5 uur:  
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht 
voorafgaand aan een wettelijke feestdag;  
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te 
bepalen;  
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 
2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar.  
In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3u en 7u, gedurende minstens 2 uur 
ononderbroken gesloten worden. 
Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het 
sluitingsuur worden toegestaan:  
1. bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden;  
en/of  
2. mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, 
zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. 
 
 

70 REG definitieve goedkeuring. Premies juli 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 
 



De milieudienst ontving de lijst van Infrax voor het bekomen van een subsidie voor het 
rationeel energiegebruik bij een woning gelegen in Harelbeke. 
 
Volgende aanvragen werden ingediend: 
(geschrapt) 
Bijgevolg kan voor elke aanvraag een subsidie worden toegekend gelijk aan het 
toegekend bedrag van Infrax. (Afd. 2 - Artikel 3 van het subsidiereglement). 
 
De milieudienst stelt voor om de hogervermelde subsidies toe te kennen. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Het gemeentedecreet, artikel 57 §1 
 
Verwijzend naar volgende beslissing: 
 

- Het gemeentelijk subsidiebesluit voor rationeel energiegebruik, zoals goedgekeurd 
in de gemeenteraad van 18 oktober 2010, gewijzigd in de gemeenteraad van 21 
februari 2011. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Keurt volgende toelagen goed voor rationeel energiegebruik: 
(geschrapt) 

71 Advies over een vereenvoudigde aanvraag van Vandemoortele Bart voor 
het uitbreiden van de omgevingsvergunning van een varkenshouderij, 
gelegen Wantestraat 2 8531 HARELBEKE-HULSTE. 
  
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Vereenvoudigde aanvraag dd. 20/06/2018 aangevuld d.d. 12/07/2018 van de heer 
VANDEMOORTELE BART met als onderwerp : MILIEU: vereenvoudigde aanvraag bij een 
varkenshouderij, gelegen Wantestraat 2 8531 Harelbeke-Hulste.  
 
Het betreft een inrichting die ingedeeld is als klasse 1, en waarvoor het college van 
Burgemeester en Schepenen een advies moet uitbrengen bij de Deputatie. 
Het bedrijf op naam van Bart Vandemoortele dat gelegen is in de Wantestraat 2 is 
momenteel vergund voor:  
 

 het houden van 1.812 varkens waarvan 280 zeugen, 2 beren en 1.530 
vleesvarkens 

 de opslag van 4.587 m³ mest 
 de opslag van 7.500 liter mazout met 1 brandstofverdeelslang 
 het stallen van 4 voertuigen en/of aanhangwagens  



 het lozen van 50 m³ huishoudelijk afvalwater per jaar 
 een grondwaterwinning in het Kwartair dek voor een maximaal debiet van 14,15 

m³ grondwater per dag en 5.315 m³ grondwater per jaar.  
Het hoofddoel van deze aanvraag is de uitbreiding met een grondwaterwinning in het 
Kwartair dek (HCOV-code 0100) onder de vorm van een diepdrainage.  

Verder worden volgende wijzigingen aangevraagd: 
 een uitbreiding met de opslag van 234 m³ dierlijke mest, tot een nieuw totaal van 

4.821 m³ 
 een uitbreiding met 8 voertuigen en/of aanhangwagens, tot een nieuw totaal van 

12 voertuigen 
 een uitbreiding met de opslag van 33 ton kunstmest (voorheen niet vergund) 
 een uitbreiding met de opslag van 2 ton zwavelzuur (voorheen niet vergund) 
 een uitbreiding met een 2 koelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van 13 

kW (voorheen niet vergund) 
 een uitbreiding met een compressor met een vermogen van 3 kW (voorheen niet 

vergund) 
 een uitbreiding met de opslag van 1.500 l propaangas (voorheen niet vergund) 
 een uitbreiding met de opslag van 417 kg (500 l) mazout, tot een nieuw totaal 

van 6.664 kg (8.000 liter) 
 een uitbreiding met 1 brandstofverdeelslang, tot een nieuw totaal van 2 

brandstofverdeelslangen 
 een wijziging door het schrappen van het lozen van het huishoudelijk afvalwater; 

dit is niet meer vergunningsplichtig 
 een wijziging door omzetting van 13 vleesvarkens (jonge zeugen) naar zeugen als 

gevolg van de nieuwe milieutechnische definitie van de zeug. Totaal aantal 
dierplaatsen: 293 zeugen, 2 beren en 1.517 vleesvarkens 

 een wijziging door het schrappen van een grondwaterwinning in het Kwartair dek 
(HCOV-code 0100), namelijk een ondiepe boorput 

 een uitbreiding en wijziging van de grondwaterwinning in het Kwartair dek 
(HCOV-code 0100), nl. een dieptedrainage, met 5,5 m³ per dag en 2.255 m³ per 
jaar, tot een nieuw totaal van 21 m³/dag en 7.570 m³/jaar 

Het bedrijf betreft een semi-gesloten varkensbedrijf waar zeugen aanwezig zijn die 
instaan voor de productie van biggen. Na een drachtperiode van ongeveer 114 dagen 
werpen de zeugen tijdens hun verblijf in het kraamhok 10 tot 15 biggen. Na de worp 
blijven de zeugen en biggen nog enige tijd in het kraamhok zodat de biggen kunnen 
zogen bij de zeug; de biggen kunnen er vrij rondlopen. Geleidelijk aan worden de biggen 
gevoederd met droogvoeder en water. Na een 3-tal weken worden de biggen 
overgebracht naar de biggenbatterijen (spenen) en worden de zeugen terug 
ondergebracht in de dekafdeling waar ze opnieuw gedekt worden. De biggen verblijven 
nog een 7-tal weken in de batterij waar ze in groep gehuisvest worden. Aan de leeftijd 
van ± 10 weken worden de biggen verhokt naar de vleesvarkensafdeling. Gedurende 18 
à 20 weken worden ze er verder afgemest waarna ze verkocht en afgevoerd worden naar 
het slachthuis. Omdat er op het bedrijf zelf onvoldoende plaats is om alle biggen af te 
mesten wordt een gedeelte van de biggen aan een leeftijd van 10 weken verkocht aan en 
afgevoerd naar gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven.  
 
De gevraagde verandering wijzigt niets aan het productie- of bedrijfsproces, en er 
worden geen ingrepen uitgevoerd die een stedenbouwkundige vergunning of melding 
vereisen. 
Het bedrijf heeft een totale jaarlijkse waterbehoefte van 7.190 m³ waarvan 5.149 m³ 
voor hoogwaardige toepassingen en 2.041 m³ voor laagwaardige toepassingen. In het 
huishouden wordt leidingwater aangewend. Ondiep grondwater wordt aangewend als 
drinkwater voor de dieren, als reinigingswater, als waswater voor de luchtwasser en als 
waswater van de prei. 
 
De vergunning wordt aangevraagd tot het einde van de basisvergunning, nl. 03.04.2028. 
Er diende geen openbaar onderzoek georganiseerd te worden. 



Er zijn geen recente klachten of opmerkingen vanwege omwonenden over de exploitatie 
van de inrichting. Tijdens een recent plaatsbezoek (02.08.2018, op een windstille en heel 
warme dag) werd ook geen geurhinder of geluidshinder vastgesteld buiten hetgeen als 
normaal kan beschouwd worden voor dergelijke inrichting, gelegen in agrarisch gebied.  
Gezien de beperkte omvang van de aanvraag (vereenvoudigde procedure) kan deze 
gunstig geadviseerd worden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning met latere 
wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van 
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning met latere 
wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen; 

- Het decreet betreffende de natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 
1997, met latere wijzigingen; 

- Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003; 
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het college van Burgemeester en Schepenen geeft een gunstig advies over de 
vereenvoudigde aanvraag van Vandemoortele Bart voor het uitbreiden van de 
omgevingsvergunning van een varkenshouderij, gelegen Wantestraat 2 8531 Harelbeke-
Hulste. 

72 Beslissing van de Deputatie over het verzoek tot bijstellen van de 
milieuvoorwaarden bij een tankstation door NV DATS 24, 
Edingensesteenweg 196 1500 Halle, voor de inrichting gelegen, 
Kortrijksesteenweg 206 8530 Harelbeke. 
  
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Er werd op 27.03.2018 een verzoek ingediend van NV DATS 24, Edingensesteenweg 
196 1500 Halle tot bijstelling van de milieuvoorwaarden bij een tankstation, gelegen 
Kortrijksesteenweg 206 - 8530 Harelbeke.  
 
Referentie omgevingsloket: 2018031966 
 
Het verzoek betreft: bijstelling voorwaarden: artikel 5.16.8.4§6 (de tankzuil) en artikel 
5.16.8.6§7 (veiligheidsvoorzieningen) in afwijking van de algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.  
(aflaten van het restgas uit het vulpistool via een afblaasleiding (blowdownvat)). 



 
Ligging van het voorwerp van het verzoek: Kortrijksesteenweg 206 - 8530 Harelbeke 
(Kadastrale gegevens: HARELBEKE 1ste AFD, Sectie A, 1134 Z 3. 
 
De Deputatie heeft op 02.08.2018 het verzoek ingewilligd voor een termijn tot aan de 
eerstvolgende keuring van de installatie en voor maximum 10 jaar. 
Het verzoek ligt van 17.08.2018 tot en met 16.09.2018 ter inzage bij de milieudienst op 
volgend adres: Marktstraat 29 – 8530 Harelbeke. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie. 

73 Omgevingsaanvraag van Debaenst Kurt, Munkendoornstraat 222, 8510 
Kortrijk voor de exploitatie van een bronbemaling voor de bouw van 28 
appartementen, gelegen Stasegemsesteenweg 44 en 46 te 8530 Harelbeke 
- Openen openbaar onderzoek. 
  
 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Debaenst Kurt, Munkendoornstraat 222, 8510 Kortrijk diende d.d. 13.07.2018 een 
omgevingsaanvraag in voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten zijnde een bronbemaling voor de bouw van 28 appartementen. 
 
De aanvraag heeft als adres: 
Stasegemsesteenweg 44, 8530 Harelbeke en Stasegemsesteenweg 46, 8530 Harelbeke. 
HAREBEKE, 2 AFD, Sectie B, 0442 D 2 en 0442 D.  
 
De aanvraag ligt van 26 juli 2018 tot en met 24 augustus 2018 ter inzage bij de 
milieudienst, Marktstraat 29 - 8530 Harelbeke tijdens de kantooruren. 
 
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de 
aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  
Dit kan: 
- analoog per brief naar Milieudienst, Marktstraat 29 - 8530 HARELBEKE. 
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)  
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 



Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het openen van het openbaar onderzoek. 

74 Verslag Raad van Bestuur van Imog van 19.06.2018. 

Het college, 
 
Neemt kennis van het verslag (553/18) van de vergadering van de Raad van Bestuur van 
Imog van 19 juni 2018. 
 
Volgende punten werden geagendeerd op de vergadering: 
 
1. Verslag vorige vergadering 
2. Vuilverbranding 
3. Warmterecuperatie met elektriciteitsproductie 
4. Rookgasreiniging 
5. Algemeen bestuur en overleg met gemeenten-vennoten 
6. Personeel 
7. Recyclageparken, werking, exploitatie en beleid 
8. Geïntegreerde afvalverwerking te Moen 
9. Groenafvalverwerking en thuiscompostering 
10. Selectief inzamelen van droge afvalfracties 
11. Communicatie en diversen. 
 

Patrimonium 

75 Privatieve innames openbaar domein en/of openbare weg ter gelegenheid 
van werken. Machtiging.  

(geschrapt)

76 Toepassen retributies voor het gebruik van openbaar domein n.a.v. 
werken. Goedkeuren afrekening maand juli 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Ter kennisgeving en goedkeuring wordt de retributie-aanrekening voor de innames 
openbaar domein vanaf 1 juli 2018 t.e.m. 31 juli 2018, dit is 31 kalenderdagen, 
voorgelegd.  
 
Voormelde aanrekening valt onder art. 9 van het gemeentelijk retributiereglement waarin 
wordt gesteld dat aannemers die openbaar domein gebruiken, eigendom van de stad of 
door de stad beheerd, naar aanleiding van werken hiervoor retributie dienen te betalen.  
 
De retributie bedraagt 50 eurocent per m² of gedeelte van een m² ingenomen 
oppervlakte en per dag of een gedeelte van een dag.  
(geschrapt) 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 
- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de 

artikelen 57 par. 1 en 57 par. 3, 1° ; 



- het gemeentelijk retributie-, tarief- en gebruiksreglement 18.11.2013 zoals van 
kracht, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 9 en 
15; 

- de algemene gemeentelijke politieverordening van 12.04.2010, inzonderheid en 
zonder zich daartoe te willen beperken, de artikelen 50 t.e.m. 53. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de afrekening van de retributies voor 
inname openbaar domein over de maand juli 2018. 

DEPARTEMENT FACILITY 

Grondgebiedszaken - Overheidsopdrachten 

77 Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en 
herbegraven 2016-2018 - Verlenging 2 (Verwijderen grafzerken 
begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2018). 
Stopzetting van de plaatsingsprocedure. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke 
+ ontgraven en herbegraven 2016-2018” werd een bestek met nr. 862.1-A.16/11 
opgesteld door de heer Frederique Christiaens, Departement Facility. 
 
Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 
* Basisopdracht (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven 
en herbegraven 2016-2018), raming: € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw; 
* Verlenging 1 (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en 
herbegraven 2017), raming: € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw; 
* Verlenging 2 (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en 
herbegraven 2018), raming: € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.880,00 excl. btw of 
€ 32.524,80 incl. 21% btw (€ 5.644,80 Btw medecontractant). 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 maart 2016 
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze 
opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 mei 2016 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Verwijderen grafzerken begraafplaatsen 
Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2016-2018” aan BVBA Bentein, KBO nr. 
867.710.332, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 7.345,00 excl. btw of € 8.887,45 incl. 21% btw (€ 1.542,45 
Btw medecontractant). 



 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 juni 2017 
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Verwijderen grafzerken begraafplaatsen 
Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2016-2018 - Verlenging 1 (Verwijderen 
grafzerken begraafplaatsen Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2017)” aan 
BVBA Bentein, KBO nr. 867.710.332, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark tegen het 
onderhandelde bedrag van € 8.960,00 excl. btw of € 10.841,60 incl. 21% btw 
(€ 1.881,60 Btw medecontractant). 
 
Na de 5% prijsstijging in verlenging 1 wil de aannemer nu opnieuw 5% prijsstijging op 
die vorige. 
 
Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning 
van deze opdracht en de procedure later eventueel opnieuw op te starten. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-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. 
-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 35, betreffende het stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure. 
-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 5, § 3. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
De plaatsingsprocedure voor Verlenging 2 (Verwijderen grafzerken begraafplaatsen 
Groot-Harelbeke + ontgraven en herbegraven 2018) wordt stopgezet. De opdracht wordt 
niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden. 
 

78 Leveren en plaatsen van overkapping speelplaats school Noord.  
Goedkeuring eindafrekening. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 



 
De gemeenteraad verleende in zitting van 16 januari 2017 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Leveren en 
plaatsen van overkapping speelplaats school Noord”, met name de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 april 2017 
goedkeuring aan de gunning van deze opdracht aan NV Metaalconstructie Verhofsté, KBO 
nr. 439.215.109, Baaikenstraat 9 te 9240 Zele tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 21.866,77 excl. btw of € 23.178,78 incl. 6% btw (€ 1.312,01 
Btw medecontractant). 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 861.2-A17/3. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 maart 2018 
goedkeuring aan de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 3 april 2018. 
De heer Frederique Christiaens, Departement Facility stelde een proces-verbaal op van 
voorlopige oplevering, die plaatsvond op 5 juli 2018. 
 
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er geen opmerkingen waren. 
Het Departement grondgebiedszaken stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het 
eindbedrag van de werken € 23.178,78 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd: 
 
Raming  € 45.000,00 

Bestelbedrag  € 21.866,77 

Totaal uitgevoerd  € 21.866,77 

Totaal excl. btw = € 21.866,77 

Btw + € 1.312,01 

TOTAAL = € 23.178,78 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 69. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
-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. 
-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, § 2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet bereikt). 
-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 2 §1 3°. 
-Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 5, § 2. 
-Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Om deze redenen; 
 



Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Leveren en 
plaatsen van overkapping speelplaats school Noord”, opgesteld door het Departement 
grondgebiedszaken, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 
€ 21.866,77 excl. btw of € 23.178,78 incl. 6% btw. 
 
Artikel 2: 
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 221007/080011-WOL-WOL 69. 
 

Facility - Overheidsopdrachten 

79 Installaties, machines en uitrusting SABV: Aankoop Gezondheidsautomaat.  
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning (5.580 euro + 
21% btw). 

Het college, 
 
Beslist de bespreking van het dossier te verdagen. 
 

80 Installaties, machines en uitrusting SABV: kap voor de oven.  Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningwijze en gunning (510 euro + 21% btw). 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Enkele weken geleden werd nieuwe wasuitsmeltoven geleverd in het atelier 
beeldhouwkunst van AHA!. Daar stelde Willems Keramiek vast dat de oven te dicht bij 
het plafond komt, waardoor er bij het uitsmelten brand zou kunnen ontstaan. 

Firma stelt voor om er een wasemkap in inox boven te plaatsen. 

Gezien er voorheen ook een wasuitsmeltoven stond om dezelfde plaats, had Evelien Van 
Gheluwe alvast geen vermoeden dat dit voor dergelijke problemen kon zorgen. Nu raadt 
Willems Keramiek voor ieders veiligheid echt wel aan om een kap te voorzien vooraleer 
de oven te gebruiken. 

In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting SABV: kap voor de 
oven” werd een technische beschrijving met nr. NH-533 opgesteld door mevrouw Naira 
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 495,87 excl. btw of € 600,00 incl. 
21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 



Willems C° BVBA, Krijtersveld 10 te 2160 Wommelgem werd uitgenodigd om een offerte 
in te dienen. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 juli 2018 te bereiken. 

Er werd 1 offerte ontvangen van Willems C° BVBA, Krijtersveld 10 te 2160 Wommelgem 
(€ 510,00 excl. btw of € 617,10 incl. 21% btw). 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde Willems C° BVBA, KBO nr. BE 0421.466.087, Krijtersveld 10 te 
2160 Wommelgem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 510,00 excl. btw of 
€ 617,10 incl. 21% btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 230000/082020-WOL-WOL 49. 

Financieel directeur verleent visum. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 
5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is 
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 
Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur; 
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. 
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 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
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. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De technische beschrijving met nr. NH-533 en de raming voor de opdracht “Installaties, 
machines en uitrusting SABV: kap voor de oven”, opgesteld door mevrouw Naira 
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De raming bedraagt 
€ 495,87 excl. btw of € 600,00 incl. 21% btw. 
 



Artikel 2: 
 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Artikel 3: 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Willems 
C° BVBA, KBO nr. BE 0421.466.087, Krijtersveld 10 te 2160 Wommelgem, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 510,00 excl. btw of € 617,10 incl. 21% btw. 
 

81 Installaties, machines en uitrusting - Zeefdrukmachine AHA!.  Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning (4.438,02 euro + 21 btw). 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting - Zeefdrukmachine 
AHA!” werd een technische beschrijving met nr. NH-523 opgesteld door mevrouw Naira 
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 4.438,02 excl. btw of € 5.370,00 
incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 
- Mekascreen, D'Helst 27 te 9280  9280 Lebbeke; 
- Publivenor, Suikerkaai 40B te 1500 Halle; 
- Grafimatesdane, Industrieweg 5-A te NL-5091 BG Oost- West- en Middelbeers; 
- Viprotech, Izaäk Enschedéweg 38-C te NL-2031 CR  Haarlem. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 25 mei 2018 te bereiken. 

Er werden 4 offertes ontvangen: 
- Viprotech - HT 70, Izaäk Enschedéweg 38-C te NL-2031 CR  Haarlem (€ 4.090,91 excl. 
btw of € 4.950,00 incl. 21% btw); 
- Grafimatesdane - Simplex II, Industrieweg 5-A te NL-5091 BG Oost- West- en 
Middelbeers (€ 4.455,00 excl. btw of € 5.390,55 incl. 21% btw); 
- Publivenor - Simplex II, Suikerkaai 40B te 1500 Halle (€ 4.545,00 excl. btw of 
€ 5.499,45 incl. 21% btw); 
- Mekascreen - Simplex II, D'Helst 27 te 9280  9280 Lebbeke (€ 4.755,00 excl. btw of 
€ 5.753,55 incl. 21% btw); 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, stelde op 16 juli 2018 het 
verslag van nazicht van de offertes op. 

Mevrouw Evelien Van Gheluwe stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, 
deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde 
Grafimatesdane, Industrieweg 5-A te NL-5091 BG Oost- West- en Middelbeers-Simplex 
II, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.455,00 excl. btw of € 5.390,55 
incl. 21% btw omwille van de type aangeboden machine. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 230000/082020-WOL-WOL 49. 

De financieel directeur verleent visum. 

 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 
5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is 
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 
Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur; 
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. 
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 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
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. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De technische beschrijving met nr. NH-523 en de raming voor de opdracht “Installaties, 
machines en uitrusting - Zeefdrukmachine AHA!”, opgesteld door mevrouw Naira 
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De raming bedraagt 
€ 4.438,02 excl. btw of € 5.370,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2: 
 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Artikel 3: 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
16 juli 2018, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - 
Aankoop. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van 
deze beslissing. 
 
Artikel 4: 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde 
Grafimatesdane, Industrieweg 5-A te NL-5091 BG Oost- West- en Middelbeers-Simplex 
II, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 4.455,00 excl. btw of € 5.390,55 
incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. 



 

82 Installaties, machines en uitrusting wegenis: doorslijper.  Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning (1.699,00 euro + 21%). 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting wegenis: doorslijper” 
werd een bestek met nr. NH-530 opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, 
Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.066,12 excl. btw of € 2.500,01 
incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 
- AC Diamonds, Liebaardstraat 154 te 8752 Desselgem; 
- INTERMAT nv, NIJVERHEIDSSTRAAT 36 te 8760 Meulebeke; 
- Lecot nv, Vierlinden 7 te 8501 Heule; 
- Vancanneyt Metaalwaren nv, Spoelewielenlaan 8 te 8860 Lendelede. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 juni 2018 te bereiken. 

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 26 september 2018. 

Er werden 4 offertes ontvangen: 
- Lecot nv, Vierlinden 7 te 8501 Heule (€ 1.437,05 excl. btw of € 1.738,83 incl. 21% 
btw); 
- AC Diamonds, Liebaardstraat 154 te 8752 Desselgem (€ 1.699,00 excl. btw of 
€ 2.055,79 incl. 21% btw); 
- INTERMAT nv, NIJVERHEIDSSTRAAT 36 te 8760 Meulebeke (€ 1.752,86 excl. btw of 
€ 2.120,96 incl. 21% btw); 
- Vancanneyt Metaalwaren nv, Spoelewielenlaan 8 te 8860 Lendelede (€ 1.929,87 excl. 
btw of € 2.335,14 incl. 21% btw); 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, stelde op 17 juli 2018 het 
verslag van nazicht van de offertes op. 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde AC Diamonds, KBO nr. BE 0832.429.452, Liebaardstraat 154 te 
8752 Desselgem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.699,00 excl. btw of 
€ 2.055,79 incl. 21% btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 230000/020000-GGZ-GGZ 33. 

Financieel directeur verleent visum. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 
5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is 
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 



Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur; 
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. 
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 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
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. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het bestek met nr. NH-530 en de raming voor de opdracht “Installaties, machines en 
uitrusting wegenis: doorslijper”, opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, 
Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 2.066,12 excl. btw of € 2.500,01 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2: 
 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Artikel 3: 
 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Artikel 4: 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde AC 
Diamonds, KBO nr. BE 0832.429.452, Liebaardstraat 154 te 8752 Desselgem, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.699,00 excl. btw of € 2.055,79 incl. 21% btw. 
 

83 Installaties, machines en uitrusting wegenis: Afzetcontainers.  
Goedkeuring  lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning (8.362,00 euro 
+ 21% btw). 



Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In het kader van de opdracht “Installaties, machines en uitrusting wegenis: 
Afzetcontainers” werd een technische beschrijving met nr. NH-534 opgesteld door 
mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Afzetcontainer), raming: € 3.305,79 excl. btw of € 4.000,01 incl. 21% btw; 
* Perceel 2 (Afzetcontainer met zijdeuren), raming: € 4.958,67 excl. btw of € 5.999,99 
incl. 21% btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.264,46 excl. btw of 
€ 10.000,00 incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht: 
- ASTEMAK bvba, RINGLAAN 14 te 8501 Heule; 
- L.V.C. NV, Meistraat 203 te 2480 Dessel; 
- V & B Containers, Oude Gentweg 71 te 8820 Torhout. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 1 juni 2018 te bereiken. 

Volgende offertes werden ontvangen: 
* Perceel 1 (Afzetcontainer): 3 offertes van: 
   - V & B Containers, Oude Gentweg 71 te 8820 Torhout (€ 3.385,00 excl. btw of 
€ 4.095,85 incl. 21% btw); 
   - ASTEMAK bvba, RINGLAAN 14 te 8501 Heule (€ 3.559,00 excl. btw of € 4.306,39 
incl. 21% btw); 
   - L.V.C. NV, Meistraat 203 te 2480 Dessel (€ 3.631,00 excl. btw of € 4.393,51 incl. 
21% btw); 
* Perceel 2 (Afzetcontainer met zijdeuren): 3 offertes van: 
   - V & B Containers, Oude Gentweg 71 te 8820 Torhout (€ 4.977,00 excl. btw of 
€ 6.022,17 incl. 21% btw); 
   - L.V.C. NV, Meistraat 203 te 2480 Dessel (€ 5.668,00 excl. btw of € 6.858,28 incl. 
21% btw); 
   - ASTEMAK bvba, RINGLAAN 14 te 8501 Heule (€ 5.995,00 excl. btw of € 7.253,95 
incl. 21% btw). 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop, stelde op 17 juli 2018 het 
verslag van nazicht van de offertes op voor Perceel 1 (Afzetcontainer) en Perceel 2 
(Afzetcontainer met zijdeuren). 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieders, zijnde: 
* Perceel 1 (Afzetcontainer): V & B Containers, KBO nr. BE 0875.046.007, Oude Gentweg 
71 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.385,00 excl. btw 
of € 4.095,85 incl. 21% btw; 
* Perceel 2 (Afzetcontainer met zijdeuren): V & B Containers, KBO nr. BE 0875.046.007, 
Oude Gentweg 71 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 4.977,00 excl. btw of € 6.022,17 incl. 21% btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcode 230000/020000-GGZ-GGZ 33. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 
5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is 
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 
Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als 
opdrachten van dagelijks bestuur; 
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. 
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 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 
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. 
 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De technische beschrijving met nr. NH-534 en de raming voor de opdracht “Installaties, 
machines en uitrusting wegenis: Afzetcontainers”, opgesteld door mevrouw Naira 
Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. De raming bedraagt 
€ 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2: 
 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Artikel 3: 
 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde): 
- ASTEMAK bvba, RINGLAAN 14 te 8501 Heule; 
- L.V.C. NV, Meistraat 203 te 2480 Dessel; 
- V & B Containers, Oude Gentweg 71 te 8820 Torhout. 
 
Artikel 4: 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 juli 2018 
voor Perceel 1 (Afzetcontainer), Perceel 2 (Afzetcontainer met zijdeuren), opgesteld door 
mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 



 
Artikel 5: 
 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Artikel 6: 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieders, zijnde: 
* Perceel 1 (Afzetcontainer): V & B Containers, KBO nr. BE 0875.046.007, Oude Gentweg 
71 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.385,00 excl. btw 
of € 4.095,85 incl. 21% btw; 
* Perceel 2 (Afzetcontainer met zijdeuren): V & B Containers, KBO nr. BE 0875.046.007, 
Oude Gentweg 71 te 8820 Torhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 4.977,00 excl. btw of € 6.022,17 incl. 21% btw. 
 

84 Informaticasysteem: Klantbegeleidingsysteem - uitbreiding 
afsprakenmodule. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en 
gunning (5109,00 euro + 21% btw). 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 30.05.2017 werd door firma Management Systems een factuur met het nummer 17-
164 overgemaakt voor uitgevoerde levering software afsprakenmodule voor de dienst 
M&P, hetgeen het bestuur niet bereikt heeft. In het dienstjaar 2017 was budget voorzien 
onder de budgetcode 615300/019000 exploitatie en een bestelbon 2017/905. Aangezien 
de factuur niet ontvangen werd in dj 2017, werd de bestelbon afgesloten. Factuur werd 
in 2018 opnieuw opgestuurd (in bijlage). 

In het kader van de opdracht “Informaticasysteem: Klantbegeleidingsysteem - 
uitbreiding afsprakenmodule” werd een technische beschrijving met nr. NH-537 
opgesteld door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.123,97 excl. btw of € 6.200,00 
incl. 21% btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

MANAGEMENT SYSTEMS sprl, RUE DE HOUTAIN 31 BUS C te 4280 HANNAUT werd 
uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

Er werd 1 offerte ontvangen van MANAGEMENT SYSTEMS sprl, RUE DE HOUTAIN 31 BUS 
C te 4280 HANNAUT (€ 5.109,00 excl. btw of € 6.181,89 incl. 21% btw). 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde MANAGEMENT SYSTEMS sprl, KBO nr. BE 0465.431.437, RUE 
DE HOUTAIN 31 BUS C te 4280 HANNAUT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van € 5.109,00 excl. btw of € 6.181,89 incl. 21% btw. 

De uitgave voor deze opdracht is niet voorzien onder BOD 55 241000/019000 
‘Klantbegeleidingsysteem’.  Er is evenwel voldoende budget beschikbaar onder BOD 50 
241000/019000 ‘Informaticamaterieel algemeen’. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 



- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks 
bestuur; 

- Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden 
als opdrachten van dagelijks bestuur; 

- 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. 
- 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 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 

- 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. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De technische beschrijving met nr. NH-537 en de raming voor de opdracht 
“Informaticasysteem: Klantbegeleidingsysteem - uitbreiding afsprakenmodule”, opgesteld 
door mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop worden goedgekeurd. 
De raming bedraagt € 5.123,97 excl. btw of € 6.200,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2: 
 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
 
Artikel 3: 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde 
MANAGEMENT SYSTEMS sprl, KBO nr. BE 0465.431.437, RUE DE HOUTAIN 31 BUS C te 
4280 HANNAUT, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5.109,00 excl. btw of 
€ 6.181,89 incl. 21% btw. 
 
Artikel 4: 
interne kredietaanpassing: 
BOD 50 241000/019000 - - € 6.200,00 
BOD 55 241000/019000 - + € 6.200,00 
 



85 Huur Kopiemachines en printers 2018-2022 voor Stad en OCMW Harelbeke, 
vzw Hise via Raamcontract Farys/Creat.  Goedkeuring afname (289.256,20 
euro + 5% kosten werking TMWV Farys/Creat + 21% btw). 

Het college 
 
Beslist de bespreking van dit punt te verdagen. 

86 Informaticamaterieel Facility - bijkomende licenties Ultimo. Rechtzetting 
toegewezen dossier (visum en budgetcodes). 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De gemeenteraad verleende in de zitting van maandag 16 oktober 2017 goedkeuring aan 
de gunning van de opdracht “Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)” aan de 
firma Ultimo. 
 
In het investeringsbudget van 2018 (BOD 26 241000/011920 Informaticamaterieel 
Facility) werd voorzien om de bestaande licenties verder uit te breiden zodoende het 
pakket stapsgewijs verder in de werking te integreren. 
 
In het CBS van 5 juni 2018 werden deze bijkomende licenties reeds toegewezen, maar 
werd echter geen visum gevraagd, hetgeen noodzakelijk is en de effectieve prijs wijkt af 
van de toegewezen prijs in het CBS van 5 juni 2018 (€ 9.680,-).  
De totale kostprijs van de uitbreiding komt op 6.776,- € incl. btw voor de aankoop van 
de software en 1.016,40 € incl. btw voor de jaarlijkse onderhoudskost vanaf 2019. 
 
Er werden 7 bijkomende licenties gevraagd, waarvan 5 voor Facility 241000/011920-
BOD-BOD 26 en 2 voor Communicatie op 241000/019000-BOD-BOD 65, (module voor 
klachten en wensen behandeling) 
 
In het kader van de opdracht “Informaticamaterieel Facility - bijkomende licenties 
Ultimo” werd een beschrijving met nr. NH-526 opgesteld. 

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Overwegende het bestek opgemaakt in het kader van de oorspronkelijke opdracht 
"Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)". 

ULTIMO BELGIUM BVBA, Schalienhoevedreef 20 te 2800 Mechelen werd uitgenodigd om 
een offerte in te dienen. 

Er werd een offerte ontvangen van ULTIMO BELGIUM BVBA, Schalienhoevedreef 20 te 
2800 Mechelen (€ 9.825,20 incl. 21% btw). 

Mevrouw Naira Harutjunjan, Departement Facility - Aankoop stelt voor om, rekening 
houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de initiële leverancier, 
zijnde ULTIMO BELGIUM BVBA, KBO nr. BE 0883.477.582, Schalienhoevedreef 20 te 
2800 Mechelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 9.825,20 incl. 21% 
btw. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op 
budgetcodes 241000/011920-BOD-BOD 26 en 241000/019000-BOD-BOD 65. 

De Financieel directeur verleent visum. 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks 
bestuur; 

- Het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2016 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden 
als opdrachten van dagelijks bestuur; 

- 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. 
- 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, 4° b (aanvullende leveringen voor gedeeltelijke vernieuwing/uitbreiding). 

- 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. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De beslissing van 5 juni 2018 met betrekking tot de bovengenoemde opdracht wordt 
ingetrokken.  
 
Artikel 2: 
 
De bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de initiële leverancier, zijnde ULTIMO BELGIUM BVBA, 
KBO nr. BE 0883.477.582, Schalienhoevedreef 20 te 2800 Mechelen, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 9.825,20 incl. 21% btw. 
 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Juridische dienst 

87 TMVS. Kennisname van de notulen van de Raad van Bestuur en van het 
Directiecomité. 



Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 16.07.2018 ontving de stad volgende notulen van het Directiecomité en van de Raad 
van Bestuur van TMVS dv, met volgende agendapunten: 
 
De Raad van Bestuur van 28.03.2018: 
 

1. ALGEMEEN 
 

1.1. Aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur TMVS. 
1.2. Aanstelling van de secretaris van de raad van bestuur TMVS. 
1.3. Oprichting directiecomité TMVS. 
1.4. Stand van zaken n.a.v. OPRICHTING TMVS dd. 22.12.2017. 
1.5. Overzicht deelnemers TMVS. 

1.5.1. Overzicht deelnemersbestand TMVS. 
1.5.2. Toetredingen na oprichting TMVS. 
 

2. CREAT 
 
2.1. Voorstelling servicelijn CREAT. 
2.2. Wetgeving overheidsopdrachten - Raamovereenkomst voor het leveren van 

gereedschappen – opstart procedure. 
Punt ter zitting : 
2.3. Raamovereenkomst voor het onderhoud van terreinen en stroken – opstart 

procedure. 
 

3. FARYS 
 
3.1. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 01.03.2018. 
 

Varia 
 
Het Directiecomité van 18.04.2018: 
 

1. ALGEMEEN 
 
1.1. Public Governance. 
1.2. FARYS-Klimaatactieplan. 
1.3. Bepaling van de waarderingsregels. 
1.4. Aanstelling bedrijfsrevisor. 
1.5. Jaarrekening 2017. 
1.6. Datum, agenda en locatie van de algemene jaarvergadering. 
1.7. Toetreding na oprichting TMVS. 
1.8. Agenda raad van bestuur van 18.04.2018. 
 

2. FARYS 
 
2.1. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 29.03.2018. 
 

Varia 
 
De Raad van Bestuur van 18.04.2018: 
 

1. ALGEMEEN 
 



1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28.03.2018. 
1.2. Public Governance. 
1.3. FARYS-Klimaatactieplan. 
1.4. Bepaling van de waarderingsregels. 
1.5. Aanstelling bedrijfsrevisor. 
1.6. Jaarrekening 2017. 
1.7. Datum, agenda en locatie van de algemene jaarvergadering. 
1.8. Toetreding na oprichting TMVS. 
 

2. FARYS 
 
2.1. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 29.03.2018. 
 

Varia 
 
Het Directiecomité van 23.05.2018: 
 

1. ALGEMEEN 
 
1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 18.04.2018. 
1.2. Oproeping algemene jaarvergadering van FARYS cvba. 
1.3. Toetredingen na oprichting TMVS. 
1.4. Overdracht van aandelen. 
1.5. Agenda raad van bestuur van 23.05.2018. 
 

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN 
 

2.1. Raamovereenkomst voor de ondersteunende dienstverlening aangaande 
pechverhelpingsbijstand voor (dienst)voertuigen – opstart procedure. 

2.2. Raamovereenkomst voor het onderhouden van onbevaarbare waterlopen – 
opstart procedure 

2.3. Raamovereenkomst voor asfaltwerken – gunning na plaatsingsprocedure. 
2.4. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse ontwerp- en 

studieopdrachten – opstart procedure. 
 

3. FARYS 
 

3.1. Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 26.04.2018. 
 

Varia 
 
De Raad van Bestuur van 23.05.2018: 
 

1. ALGEMEEN 
 
1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 18.04.2018. 
1.2.  Oproeping algemene jaarvergadering van FARYS cvba. 
1.3.  Toetredingen na oprichting TMVS. 
1.4.  Overdracht van aandelen. 
 

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN 
 
2.1.  Raamovereenkomst voor de ondersteunende dienstverlening aangaande 

pechverhelpingsbijstand voor (dienst)voertuigen – opstart procedure. 
2.2.  Raamovereenkomst voor het onderhouden van onbevaarbare waterlopen – 

opstart procedure. 
2.3.  Raamovereenkomst voor asfaltwerken – gunning na plaatsingsprocedure. 



2.4.  Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse ontwerp- en 
studieopdrachten – opstart procedure. 

 
3. FARYS 

 
3.1.  Verslag van de zitting van de raad van bestuur van 26.04.2018. 
 

Varia 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van de notulen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur 
van TMVS dv. 

88 Infrax. Kennisname van de notulen van de algemene vergadering van 26 
juni 2018. 

Het college, 
 
Op 30.07.2018 ontving de stad Harelbeke het verslag van de Algemene Vergadering van 
Infrax West van 26.06.2018 met volgende agendapunten: 
 
Algemene Vergadering: 
 
1. Kennisneming verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. 
2. Kennisneming verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 

boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
4. Afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 
5. Goedkeuring statutenwijziging. 
6. Goedkeuring van het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 

november 2019 naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet 
over lokaal bestuur. 

7. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 
2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met 
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 
zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024. 

8. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis 
System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – 
bevestiging van participatie van Infrax West in de nieuwe werkmaatschappij 
Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 

9. Uittreding provincie West-Vlaanderen. 
10. Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud). 
11. Kennisgeving. 
12. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud). 
13. Machtiging te verlenen aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of 

Nick Vandevelde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-



generaal Eandis om de beslissingen genomen bij agendapunten 5 + 6 + 7 bij 
authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te passen. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van Infrax West 
van 26.06.2018. 
 

89 De Watergroep. Kennisname notulen provinciaal comité West-Vlaanderen 
2018/1 van 19.04.2018. 

Het college, 
 
De notulen van het Provinciaal Comité 2018/1 op 19.04.2018 met volgende 
agendapunten worden aan het college voorgelegd: 
 
1. Goedkeuring notulen van het provinciaal comité West-Vlaanderen dd. 12.12.2017.  
2.  Advies algemene jaarrekeningen boekjaar 2017.  
3.  Uitgevoerde distributiewerken 2017.  
4.  Investeringsprogramma distributie 2018 – actuele stand van zaken.  
5.  Voorstelling voorlopig investeringsprogramma distributie 2019.  
6.  Investeringsprogramma productie en toevoer 2018 – actuele stand van zaken.  
7.  Activering van het e-loket – mededeling.  
8.  Stand van zaken nieuwe organisatiestructuur van De Watergroep – mededeling.  
9.  Rondvraag en mededelingen.  
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Het college neemt kennis van de notulen van het Provinciaal Comité 2018/1 van 
19.04.2018. 
 

Verzekeringen 

90 Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter 
gelegenheid van de jaarlijkse kermis te Harelbeke-Stasegem op 24, 25 ,26 
,28 augustus 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26, maandag 27 en dinsdag 28 augustus 2018 gaat 
in Stasegemdorp de jaarlijkse kermis door. 
 



Op vrijdag 24 augustus 2018 tussen 15u00 en 22u00 gaat de 9de jogging “STASEGEM 
LOOPT” door waarvan het parcours rondom het kermisparcours ligt. 
 

Op zondag 26 augustus 2018 tussen 04u30 en 19u00 gaat er een Rommelmarkt door in 
Stasegemdorp, Spinnerijstraat en Vaartstraat. 
 

Er is ter plaatse een grote toeloop van kijklustigen allerhande te verwachten naar 
aanleiding van de bedoelde manifestatie zodat bijzondere verkeersmaatregelen vereist 
zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot 
verloop van het normale verkeer. 

 
Het College is ingevolge art. 130bis bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op 
het wegverkeer. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 
 

o het gemeentedecreet wat betreft het bestuurlijk toezicht; 
 

o de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 
119; 

 

o de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk 
Besluit van 16 maart 1968, met latere wijzigingen en aanvullingen; 

 

o het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen; 

 

o het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de aanvullende reglementen en 
de te plaatsen verkeersborden; 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
 
De toegang in beide richtingen wordt voor iedere bestuurder verboden :  
 
a/ KERMIS : vanaf vrijdag 24 augustus 2018 om 08u00 tot en met dinsdag 28 augustus 

2018 om 14u00, in Stasegemdorp tussen kruispunt Generaal Deprezstraat / 
Brouwerijstraat / Steenbrugstraat en de Ommegangstraat; 

b/ JOGGING : op vrijdag 24 augustus 2018 tussen 15u00 en 22u00, in de Generaal 
Deprezstraat (tussen Stasegemdorp en Veldrijk), Politieke Gevangenenstraat, 
Venetiënlaan (tussen Politieke Gevangenenstraat en Spinnerijstraat), Spinnerijstraat, 
Hallestraat (tussen Spinnerijstraat en Hermitage), Hermitage, Kleine Katrol, 
Ommegangstraat (tussen Klein Katrol en Groendreef), Groendreef, Stasegemdorp 
(tussen Groendreef en Vaartstraat), Vaarstraat (tussen Spinnerijstraat en 
Vissersstraat), Vissersstraat, Klinkaardstraat en Brouwerijstraat; 

c/ ROMMELMARKT : op zondag 26 augustus 2018 tussen 04u00 en 20u00 in 
Stasegemdorp, Spinnerijstraat, Kruiske (tot aan kruispunt met Venetiënlaan) en 
Vaartstraat. 

 
Artikel 2 : 
 
Vanaf vrijdag 24 augustus 2018 om 08u00 tot en met dinsdag 28 augustus 2018 om 
14u00, wordt de toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder verboden in 
Stasegemdorp tussen het kruispunt Ommegangstraat en de rotonde Halle-/Vaartstraat, 



met uitzondering van het plaatselijk verkeer (met uitzondering van het in art. 1c/ 
(ROMMELMARKT) vermelde verbod. 

 
Artikel 3 : 
 
KERMIS :  
 
In de Spinnerijstraat, ter hoogte van de rotonde Halle-/Vaartstraat, wordt het verkeer 
omgelegd over de Hallestraat en Politieke Gevangenenstraat, alwaar het terug zijn 
gewenste richting kan kiezen.  
 

ROMMELMARKT : 
 
a/ op zondag 26 augustus 2018 tussen 04u30 en 20u00 wordt het verkeer in de 
Spinnerijstraat ter hoogte van het kruispunt met de Venetiënlaan omgelegd over de 
Venetiënlaan en Politieke Gevangenenstraat. 

 

b/aan het kruispunt Generaal Deprezstraat / Brouwerijstraat / Steenbrugstraat / 
Stasegemdorp wordt het verkeer omgelegd over de Generaal Deprezstraat, alwaar het 
verkeer bestemd voor richting Kortrijk zijn weg kan vervolgen via de Politieke 
Gevangenenstraat, Venetiënlaan en Spinnerijstraat. 
 
 

JOGGING :  
 
Aan het kruispunt Generaal Deprezstraat / Brouwerijstraat / Steenbrugstraat / 
Stasegemdorp wordt het verkeer uit de Steenbrugstraat thv. Beneluxlaan omgelegd over 
de Spinnerijstraat en Veldrijk, alwaar het verkeer bestemd voor richting Kortrijk zijn weg 
kan vervolgen via de Acacialaan, Berkenlaan, Venetiënlaan in de richting 
Harelbeke/Kortrijk. 
 

In de Spinnerijstraat, ter hoogte van de Venetiënlaan, wordt het verkeer omgelegd over 
de Venetiënlaan, in de richting Harelbeke/Kortrijk.  
 
Artikel 4 : 
 
Het stilstaan en parkeren is verboden : 
 
a/ KERMIS : vanaf maandag 20 augustus 2018 om 08u00 tot en met maandag 27 

augustus 2018 om 22u00 in Stasegemdorp op de parking naast de kerk; 
b/ KERMIS : vanaf vrijdag 24 augustus 2018 om 08u00 tot en met dinsdag 28 augustus 

2018 om 14u00 in Stasegemdorp tussen het kruispunt Generaal Deprezstraat / 
Brouwerijstraat / Steenbrugstraat en de Ommegangstraat, alsook aan de onpare kant 
van de Hallestraat. 

c/ JOGGING : op vrijdag 24 augustus 2018 tussen 13u00 en 22u00 in de Generaal 
Deprezstraat (tussen Stasegemdorp en Veldrijk) 

d/ JOGGING : op vrijdag 24 augustus 2018 tussen 18u30 en 21u30 in Politieke 
Gevangenenstraat (linkerzijde), Venetiënlaan (tussen Politieke Gevangenenstraat en 
Spinnerijstraat)(enkel linkerzijde), Spinnerijstraat (linkerzijde), Hallestraat (tussen 
Spinnerijstraat en Hermitage)(rechterzijde), Hermitage (rechterzijde), Kleine Katrol 
(rechterzijde), Ommegangstraat (tussen Klein Katrol en Groendreef)(rechterzijde), 
Groendreef (linkerzijde), Stasegemdorp (tussen Groendreef en Vaartstraat), 
Vaartstraat (tussen Spinnerijstraat en Visserstraat) (linkerzijde), Vissersstraat, 
Klinkaardstraat en Brouwerijstraat (linkerzijde); 

e/ ROMMELMARKT : op zondag 26 augustus 2018 tussen  zaterdag 25 augustus om 
22u00 en 20u00 in Stasegemdorp, Spinnerijstraat (tot aan kruispunt met 
Venetiënlaan) en Vaartstraat. 

 
 
Artikel 5 : 



 
De hiertoe nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften 
aangebracht. 

 
Artikel 6 : 
 
Overtredingen op dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover geen wet 
of hogere verordening andere straffen voorziet. 

 
Artikel 7 : 
 
Een afschrift wordt gestuurd aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk. 
 

91 Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op het verkeer ter 
gelegenheid van verschillende wielerwedstrijden (criterium) op zondag 2 
september 2018 te Harelbeke (Bavikhove).  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch : 

 

De burgemeester verleent machtiging aan de “Wielerclub De nieuwe Velovrienden” uit 
Harelbeke (Bavikhove) om te Harelbeke (Bavikhove) op zondag 02.09.2018 
wielerwedstrijden (criterium) te organiseren. 
 

Er is ter plaatse een grote toeloop van supporters en kijklustigen allerhande te 
verwachten naar aanleiding van de bedoelde manifestatie zodat bijzondere 
verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en 
met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer. 

 
Het college is ingevolge art. 130bis bevoegd voor de tijdelijk politieverordeningen op het 
wegverkeer. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
 

- het gemeentedecreet wat betreft het bestuurlijk toezicht; 
- de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119; 
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk 

Besluit van 16 maart 1968, met latere wijzigingen en aanvullingen; 
- het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer, met latere wijzigingen en aanvullingen; 
- het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de aanvullende reglementen 

en de te plaatsen verkeersborden; 
 
 

Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 

Op zondag 02.09.2018 wordt tussen 10.30 uur en 18.00 uur op de plaatselijke omloop, 
te weten Bruyelstraat – Bavikhovedorp – Bavikhoofsestraat – Afspanningsstraat – 



Jaagpad – Kervijnstraat – Dwarsstraat – Tiendemeersstraat – Bruyelstraat, het verkeer in 
beide richtingen voor iedere bestuurder verboden. 
 

Enkel voetgangers en personen die een fiets of bromfiets aan de hand leiden, worden in 
bovengenoemde straten of straatgedeelten toegelaten, maar dan enkel op de voetpaden 
of achter de nadarafsluitingen.  Dit geldt eveneens voor de leurders. 
 

Artikel 2 :  
 
Op woensdag 29.08.2018 vanaf 06.00 uur tot en met 03.09.2018 18.00 uur wordt het 
stilstaan en parkeren verboden op het Kerkplein te Bavikhove (Bruyelstraat) ten behoeve 
van de opbouw van de VIP tenten. 
 
Op zondag 02.09.2018 wordt het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de 
openbare weg verboden tussen 08.00 uur en 19.00 uur op de plaatselijke omloop van de 
wielerwedstrijd zoals vermeld in artikel 1. 
 
Op zondag 02.09.2018 tussen 08.00 uur en 19.00 uur wordt het stilstaan en parkeren 
langs weerszijden van de openbare weg verboden in de Kervijnstraat tussen 
Bavikhovedorp en de ingang van de firma ISOCAB dit ten behoeve van de hulpdiensten. 
 
Artikel 3 :  
 

Het verkeer in de artikel 1 vermelde straten en straatgedeeltes wordt omgelegd. 
 
Artikel 4 :  
 

De nodige signalisatie wordt overeenkomstig de wettelijke voorschriften aangebracht. 
 
Artikel 5 :  
 

Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen, voor zover geen 
wet of hogere verordening andere straffen voorziet. 
 
Artikel 6 :  
 

Een afschrift wordt gestuurd aan de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg West-
Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de griffie van de Politierechtbank West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk. 
 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

92 Kerkfabriek Sint Rita. Kennisname notulen kerkraad van 25 juni 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 20 juli 2018 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 25 
juni 2018 van de kerkfabriek Sint-Rita ontvangen. 
 
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente 
worden hier niet geschonden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
 



- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht 
inzonderheid artikel 58. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 25 
juni 2018 van de kerkfabriek Sint-Rita met volgende dagordepunten: 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 
2. Ontwerp agenda 25 juni 2018; 
3. Bliksembeveiliging; 
4. Rioleringswerken; 
5. Beheersplan; 
6. Goedkeuring en ondertekening door leden van de kerkraad: budget 2019, 

budgetwijziging 2018 en wijziging meerjarenplan - opmerking zie bijgevoegde 
mail; 

7. Voorstel parochieassistente; 
8. Varia; 
9. Volgende vergadering; 

 
Artikel 2: 
 
Het college beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt. 
 

93 Kerkfabriek Sint-Salvator. Kennisname notulen kerkraad van 9 juli 2018. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Op 23 juli 2018 heeft de stad het verslag van de vergadering van de kerkraad van 9 juli 
2018 van de kerkfabriek Sint-Salvator ontvangen. 
 
Het gemeentelijk belang en in het bijzonder de financiële belangen van de gemeente 
worden hier niet geschonden. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
 

- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, houdende regeling van het administratief toezicht 
inzonderheid artikel 58. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 



 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de kerkraad van 9 juli 
2018 van de kerkfabriek Sint-Salvator met volgende dagordepunten: 
 

1. Welkom en gebed; 
2. Budget 2019; 

 
Artikel 2: 
 
Het college beslist dat geen toezichtsmaatregel zich opdringt. 
 

DEPARTEMENT COMMUNICATIE 

Communicatie 

94 Privatieve inname openbaar domein. Hulste Kermis. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Hulste Kermis met Parochianenkoers, wielerwedstrijden, kinderrommelmarkt en 
optredens is een organisatie van Feestcomité Hulste. Het evenement vindt plaats van 
vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september 2018 in Hulstedorp en de 
Kasteelstraat. Er wordt toelating gevraagd om Hulstedorp en de Kasteelstraat 
verkeersvrij te maken. 
Dit is een privatieve inname van openbaar domein.  
 
Overeenkomstig art. 50 van de algemene politieverordening van de stad is iedere 
privatieve inname van openbaar domein en de openbare weg verboden tenzij 
voorafgaande schriftelijke machtiging van de bevoegde overheid. 
 
Het college is bevoegd over de voorliggende vraag te oordelen. 
 
Het advies van de lokale politie wordt aan het college voorgelegd. Dit advies is gunstig. 
De signalisatieplannen worden tijdig bezorgd aan de organisatoren. 
 
Het college is van oordeel dat de gevraagde toelating kan worden verleend, mits de in 
het dispositief opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te beperken de artikelen 

57 par. 1 en art. 57 par. 3, 1° ; 
- De algemene politieverordening van de stad Harelbeke, inzonderheid en zonder zich 

daartoe te beperken de artikelen 50 tot en met 52. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 



 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1 
 
Verleent machtiging aan Feestcomité Hulste, (geschrapt), om Hulstedorp en de 
Kasteelstraat verkeersvrij te houden vanaf 29 augustus tot en met 2 september 2018 en 
dus privatief in te nemen. 
 
Artikel 2  
 
De machtiging genoemd in art. 1 wordt verleend mits in acht name van volgende 
voorwaarden :  
 

- De machtiging moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd 
worden. 

- De houder van de machtiging dient zelf in te staan voor de plaatsing van de 
verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde 
signalisatieplan, opgemaakt door de lokale politie.  Het aanbrengen en wegnemen 
van de parkeerverbodsborden gebeurt echter door de technische diensten van de 
stad. 

- Het bijgevoegde signalisatieplan dient stipt nageleefd. 
- Alle toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen - zoals de 

algemene politieverordening (in het bijzonder de artikelen 50, 51 en 52) – dienen 
te worden nageleefd. 

- Afsluiten verzekering brand en ontploffing en verzekering burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid (wet van 30 juli 1979) indien wettelijk vereist.(zie bijlage 
vergunning) 

- De stad, haar aangestelden en haar organen kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor gebeurlijke schade en ongevallen. 

- Voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten die sedert 
1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad – 
wouter.declerck@harelbeke.be – Groene lijn 0800/21202.  

 
Artikel 3   
 
Beveelt de betekening van deze beslissing aan de aanvrager. 
 
Beveelt de kennisgeving ervan aan de lokale politie, zodat deze toezicht kan houden op 
de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie. 
 
Artikel 4  
 
Wijst de aanvrager erop dat, in de mate de machtiging niet, slechts gedeeltelijk of tegen 
volgens de aanvrager niet wettige voorwaarden zou worden verleend, jurisdictioneel 
beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State. 
Dit beroep, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, moet worden ingesteld 
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 
1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit 
aan de verzoeker werd betekend. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden 
gesteld door de gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het 
besluit van de Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 
administratie van de Raad van State. 

95 Machtiging voor de verkoop van sterke drank op 
gelegenheidsevenementen. Hulste Kermis. 



Het college, 
 
Op grond van volgende feiten en overwegingen : 
 
Navermelde aanvrager heeft op 23 juli 2018 een aanvraag ingediend voor de verkoop ter 
plaatse van sterke drank in een occasionele drankgelegenheid:  
 
Inlichtingen over de aanvrager 
(geschrapt) 
Inlichtingen over de manifestatie 
 

Aard Hulste Kermis 2018 
Plaats Hulstedorp-Kasteelstraat 
Periode 31.08.2018-05.09.2018 

 
Overeenkomstig art. 9 van de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank, is de verkoop voor het gebruik ter plaatse van sterke 
drank in een occasionele drankgelegenheid op een plaats waar een openbare 
manifestatie plaats vindt zoals een sportieve, politieke en culturele manifestatie, aan een 
speciale machtiging van het college onderworpen. 
 
Het college is van oordeel dat de genoemde activiteit onder het materieel 
toepassingsgebied van het genoemde artikel valt. Bijgevolg is het college bevoegd. 
 
Verder blijkt uit de aanvraag dat hetgeen aanvrager op het oog heeft een culturele 
manifestatie betreft. 
 
Vaststellend dat niets zich tegen het verlenen van de gevraagde machtiging verzet. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

- de wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van 
sterke drank, inzonderheid art. 9. ; 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Verleent de gevraagde machtiging ter plaatse van sterke drank in een occasionele 
drankgelegenheid aan : 
(geschrapt) 
Voor volgende manifestatie : 
 

Aard Hulste Kermis 2018 
Plaats Hulstedorp-Kasteelstraat 
Periode 31.08.2018-05.09.2018 

 
Deze machtiging stelt houder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke 
wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen. 
 



De aanvrager moet deze machtiging steeds kunnen voorleggen op vraag van de 
gemachtigde ambtenaren en de politie. 
 
De aanvrager moet ook voldoen aan de nieuwe Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten 
die sedert 1 januari 2013 gelden. Contact opnemen met de MILIEUDIENST van de stad – 
wouter.declerck@harelbeke.be –  
Groene lijn 0800/21202.  
 
Indien de houder afziet van de machtiging of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan 
de stad (departement Communicatie) te verwittigen. 
 
In zoverre de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, kan tegen deze beslissing 
per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan of 
vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling administratie 
van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van 
zestig dagen ingaande de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend 
 
Deze beslissing zal worden betekend aan de aanvrager. 

DEPARTEMENT BURGER EN WELZIJN 

Burgerzaken 

96 Aanvraag grondvergunningen. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De navermelde aanvragers doen een verzoek tot het verkrijgen van een grafconcessie op 
de stedelijke begraafplaatsen. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- De artikelen 6 tot en met 9 betreffende het toekennen van de grafconcessies van 
het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging; 

- Het Gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, 
artikel 57; 

 
Verwijzend naar volgende eerdere beslissing: 
 

- Gemeenteraadsbesluit van 18.11.2013, houdend de hervaststelling van het 
gemeentelijk gebruiks-, tarief-, en retributiereglement, meer bepaald rubriek 24. 

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college verleent goedkeuring aan de aanvraag van volgende grafconcessies: 
(geschrapt) 



 
Artikel 2:  
 
De juiste ligging van de vergunde grond zal door de burgemeester aangewezen worden. 
 
Artikel 3:  
 
De bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging en het algemeen reglement op de dienst der begravingen voor zover deze 
niet strijdig is met de genoemde wet, zijn van kracht. Inzonderheid zal volgens art. 10 
van het decreet van 16 januari 2004 bij verwaarlozing van de concessie een einde 
gemaakt worden aan de concessie. 
 
Artikel 4:  
 
Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de financieel beheerder medegedeeld worden. 

97 Aanvraag naamplaatjes gedenkzuil. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  
 
Het college neemt kennis van de vraag van: 
 

1. (geschrapt) 
 
tot het aanbrengen van een naamplaatje op de gedenkzuil, op de strooiweide van: 
 

1. Harelbeke nieuw 
2. Harelbeke nieuw 
3. Harelbeke nieuw 

 
Voor het aanbrengen van een naamplaatje op de herdenkingszuil van de strooiweide 
wordt een retributie van 60 euro aangerekend. Voor voormeld bedrag mag het 
naamplaatje 10 jaar blijven hangen. 
 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 
 
- Het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen te beperken, 

artikel 57 § 1; 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel:  
 
Het college verleent goedkeuring tot het aanbrengen van volgende naamplaatjes: 
(geschrapt) 
 

Welzijn 



98 Steun aan viering Nelson Mandela en Albertina Sisulu. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
In 2018 viert Zuid-Afrika 100 jaar sinds de geboorte van Nelson Mandela en Albertina 
Sisulu. Twee iconische figuren die hebben bijgedragen aan de geboorte van een nieuwe 
Zuid-Afrikaanse natie. De Zuid-Afrikaanse regering wil deze twee helden een jaar lang in 
de kijker zetten door middel van vieringen in het thema ‘Be the legacy’ en ‘A woman of 
Fortitude’ en wil deze graag wereldwijd uitbreiden.  
 
Om die reden vragen zij om initiatieven die zouden worden georganiseerd in kader van 
dit eeuwfeest aan hen te communiceren. 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
 
Het college vindt het bewonderingswaardig dat deze helden en de waarden waarvoor ze 
staan, in de kijker worden gezet en biedt hiervoor haar morele steun. 

DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

Jeugd 

99 Aanstelling bijkomende begeleiders jeugd- en vakantiewerking.  

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
De jeugddienst doet zowel bij de organisatie van haar vakantiewerking 
(speelpleinwerking en grabbelpas) als voor de jeugdwerking of –programmatie beroep op 
vrijwilligers die hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen. 
 
De basis van het systeem van de forfaitaire onkostenvergoeding is terug te vinden in de 
omzendbrief van het ministerie van Financiën van 5 maart 1999 betreffende de fiscale 
vrijstelling van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk (circulaire van 5 maart 1999 
van het ministerie van Financiën – Ci.RH.241/509.803) 
 
De gemeenteraad legde op 23.05.2016 de krijtlijnen vast m.b.t. uitbetaling van een 
forfaitaire kostenvergoeding aan vrijwilligers betrokken bij de jeugd- en vakantiewerking 
van de stedelijke jeugddienst. 
 
In de praktijk staat het college in voor het goedkeuren of aanpassen van de lijst met 
begeleiders en lesgevers waaruit de jeugddienst kan putten voor het begeleiden van de 
verschillende activiteiten. 
 



Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
 

- Omzendbrief van het ministerie van Financiën dd. 05.03.1999 betreffende de 
fiscale vrijstelling van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk; 

- Gemeenteraadsbesluit dd. 23.05.2016 
 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:   
 
Voegt de navolgende personen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 toe aan 
de lijst met begeleiders en lesgevers vakantie- en jeugdwerking 2018: 
(geschrapt) 

DEPARTEMENT FINANCIËN 

Financien 

100 Goedkeuring bestelbons. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch : 
 
Het college is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de gunningen 
in het kader van de wet overheidsopdrachten. Ook de bestelbons betreffen 
gunningen binnen het exploitatiebudget beneden de 8.500 euro excl. btw. 
Bijgevolg dient het college de bestelbons officieel goed te keuren. 
 
Aan het college wordt wekelijks – vóór het college - digitaal de excellijst van de 
bestelbons overgemaakt.  
 
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 € 8.500,00 excl. btw niet overschreden); 

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 
3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd 
is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur; 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
Keurt de bestelbons, vermeld op de excellijst die op 20 augustus 2018 digitaal 
werd overgemaakt, goed. 



101 Goedkeuren van de te betalen bedragen ikv budgethouderschap vh college. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch : 
 

Overeenkomstig art. 160 par. 1 keurt de budgethouder de te betalen 
bedragen goed. 
Deze bevoegdheid komt in de plaats van het goedkeuren van de 
betaalbaarstelling bedoeld in het deels opgeheven artikel 56 van het 
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC). 
Dergelijke goedkeuringsbeslissing vervangt sedert 01.01.2007 het vroegere 
betalingsbevel. 
 
Aan het college worden de lijsten van de te betalen bedragen ter goedkeuring 
voorgelegd.  
 
Het college stelt vast dat de betaalverbintenissen die oorzaak zijn van de op 
de voorliggende lijsten voorkomende betalingen, behoren tot het 
budgethouderschap van het college. 

 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen : 

 
Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 160 par. 1. 

 
Om deze redenen ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT : 
 
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed. 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Secretarie 

102 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

Het college, 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 24/07/2018 dat als 
goedgekeurd mag worden beschouwd. 
 
 
De zitting eindigt om 16.50 uur.  
 
 
De Waarnemend algemeen directeur De Burgemeester 
Frank Detremmerie Alain Top 
 


