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Zitting gemeenteraad 24/04/2014
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. ClaeysGoemaere, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M.
D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, Cobbaert Linda, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;
J. Duchi, korpschef;
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

F. Ampe-Duron, schepen verontschuldigd voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
L. Maesen, raadslid verontschuldigd voor 33, 34, 35;
L. Landuyt, J.M. Dedecker, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter verontschuldigd voor 1;

P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige (o.a. met
oog op opmaken ontwerpverslag).

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.
Na het openen van de zitting geeft de voorzitter kennis aan de gemeenteraad van volgende besluiten:

-

van het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de oprichting van de vzw “Toerisme
Middelkerke” in de vorm van een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap

-

van het besluit van de deputatie waarbij de gemeenteraadsbeslissing dd. 13/02/2014
houdende hersamenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening werd
goedgekeurd

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.
Openbare vergadering
1. Verslag dd. 13/03/2014 - goedkeuring
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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2. Engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan POV - goedkeuring
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451 en in
openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien art. 29bis van de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst;
Gezien het schrijven dd. 27/03/2014 vanwege het WFIV vzw met de vraag een
engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan POV goed te keuren;
Gezien het besluit van de provincieraad ter zake dd. 23/01/2014;
Gezien de inhoud van de engagementsverklaring;
Gezien het gunstig advies van de korpschef van de lokale politie;
Gezien het gunstig advies van de korpschef van de vrijwillige brandweer;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
De engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan POV wordt goedgekeurd.
De engagementsverklaring wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven
uitmaken.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan WFIV vzw.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Vrijwillige brandweer - vacantverklaring van vier betrekkingen van sergeant via bevordering
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het overleg dd. 15/01/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer en de personeelsdienst;
Gelet op het overleg dd. 17/02/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer, de personeelsdienst, het secretariaat en de secretaris;
Overwegende dat er vier betrekkingen vrij zijn van sergeant die kunnen begeven worden via
bevordering;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 19/12/2013 (11) betreffende wijzigingen basisreglement
gemeentelijke vrijwillige brandweer – vaststelling;
Gelet op de bepalingen van het basisreglement, inzonderheid art. 19 bevorderingen – algemene- en
bijzondere voorwaarden sergeant;

Beslist:
Artikel 1:
De vier vacante betrekkingen van sergeant bij het vrijwillig brandweerkorps vacant te verklaren en te
laten begeven via bevordering.
Artikel 2:
Alle in dienst zijnde brandweerlieden zullen in kennis gesteld worden via een dienstnota van de
vacante plaatsen van sergeant en van de practica om te solliciteren.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4. Vrijwillige brandweer - vacantverklaring van 1 betrekking van brandweerman -stagiair
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 09/12/2010 (11) houdende de hervaststelling van het
basisreglement vrijwillige brandweer, en later gewijzigd;
Gezien de aan de gang zijnde bevorderingsprocedures bij de vrijwillige brandweer;
Gezien de nakende pensionering van sommige leden van de vrijwillige brandweer;
Gezien de inschrijvingstermijn voor en de duur van de opleiding van brandweermannen-stagiair;
Overwegende dat het nodige dient gedaan om de operationaliteit van de vrijwillige brandweer te
handhaven;
Gezien de wenselijkheid om een werfreserve aan te leggen;

Beslist:
Artikel 1:
Er wordt 1 betrekking van stagiair-brandweerman vacant verklaard.
De betrekking zal begeven worden overeenkomstig art. 10 en volgende van het basisreglement van
de gemeentelijke vrijwillige brandweer.
Artikel 2:
De geslaagden van de selectieproeven in toepassing van artikel 1 worden in een werfreserve
geplaatst met een geldigheidsduur van 24 maanden ingaande de eerste van de maand volgend op de
datum van afsluiting van het proces-verbaal van de selectieproeven.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5. Politieverordening ivm regeling verkiezingspropaganda voor de verkiezingen op 25/05/2014 bekrachtiging en goedkeuring
Raadslid D. De Poortere verwijst naar arresten van de Raad van State en vraagt om punt 8 van artikel
2 (= i.v.m. aanhangwagens) te schrappen. Hij zal de arresten aan de secretaris bezorgen.
De burgemeester merkt op dat het reglement gebaseerd is op reeds lang in de gemeente bestaande
regelingen tijdens de verkiezingsperiode.
De voorzitter vindt het jammer dat de opmerkingen niet voor de raadszitting werden meegedeeld.
Raadslid T. Dedecker vraagt of er een probleem is met dergelijke constructies en vindt dat de
verbodsbepaling specifiek gericht is op zijn fractie. Hij meldt dat Bruggen en Wegen het standpunt ten
aanzien van het plaatsen van ledborden intussen heeft aangepast en rekening heeft gehouden met de
uitspraken van de Raad van State.
De burgemeester stelt dat de maatregel niet gericht is tegen een bepaalde partij en herhaalt dat deze
maatregel reeds jarenlang bestaat in de gemeente.
Daarop volgt een gedachtenwisseling tussen diverse raadsleden en de korpschef met volgende
elementen:


wordt verkiezingspropaganda gelijk gesteld met publiciteit?



mogen de aanhangwagens bijgevolg 3 of 24 uur blijven staan zonder verplaatsen?



politie heeft ter zake verduidelijking gevraagd aan de provincie. In functie van het antwoord zal
het politioneel optreden bepaald worden?



de prioriteit van de wegcode boven een gemeentelijk reglement

De burgemeester vraagt om af te spreken dat in afwachting van juridische duidelijkheid gebeurlijke
aanhangwagens niet langer dan 3 uur op dezelfde plaats op de openbare weg geplaatst worden.
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Raadslid L. Maesen vindt het rijkelijk laat om de spelregels te wijzigen, maar kan zich akkoord
verklaren met het voorstel om punt 8 van artikel 2 te schrappen. Hij vraagt of vlaggen ook gevat
worden door de verbodsbepaling i.v.m. drie dimensionele voorwerpen.
De burgemeester stelt voor om bij de volgende verkiezingen de regels i.v.m. de
verkiezingspropaganda te bespreken met de fracties, bijvoorbeeld in de commissie algemeen beleid.
Diverse raadsleden laten hun instemming met dit voorstel blijken.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gezien er op zondag 25 mei 2014 verkiezingen van het Europees parlement, de Kamer van
volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement plaatsvinden;
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, speciale,
aanvullende maatregelen te treffen ter gelegenheid van deze verkiezingen;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 01/04/2014 dienaangaande;
Gezien het besluit van de gouverneur dd. 10/02/2014 betreffende de verkiezingen van
25/05/2014;
Gezien art. 112, 134 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gezien het voorstel van de burgemeester om punt 8 van artikel 2 i.v.m. de aanhangwagens
te schrappen;
Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit amendement: alle aanwezige raadsleden
stemmen voor.
Vervolgens wordt gestemd over het voorstel in het algemeen met volgend resultaat: alle aanwezige
raadsleden stemmen voor

Beslissen
Artikel 1:
Het besluit dat door de Burgemeester werd genomen op 01/04/2014 (met ref BB/SEC/2014/63), ivm
de regeling verkiezingspropaganda voor de verkiezingen op 25/05/2014 en die als bijlage bij dit besluit
wordt opgenomen wordt bekrachtigd, met uitzondering wat punt 8 van artikel 1 betreft.
Artikel 2:

Volgende regeling te treffen inzake het voeren van kiespropaganda voor de verkiezingen van
zondag 25 mei 2014:
1. Op de borden op het openbaar domein of die zich bevinden op de grens met het
openbaar domein mogen geen driedimensionale voorwerpen aangebracht
worden.
2. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden of campagnemiddelen
aangebracht worden op het openbaar domein of op privé-gebouwen en eigendommen, tenzij met de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke
toestemming van de eigenaar of de huurder.
3. Er mogen geen vlugschriften uitgeworpen worden en er mag geen gebruik
gemaakt worden van witsel, teer, verf, lijm, krijt, kleurstoffen en dergelijke om
straten, voetpaden, palen, gevels, enz. ... te besmeuren.
4. Er mag geen gebruik gemaakt worden van microwagens of geluidsinstallaties.
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5. De affiches van andere lijsten/kandidaten mogen niet beschadigd, afgerukt of
besmeurd worden.
6. Op zondag 25 mei 2014, dag van de stemming, zal er geen propagandamateriaal
rechtstreeks overhandigd worden aan de kiezers over de ganse oppervlakte van
de gemeente en worden er geen zgn. ‘sandwichlui’ geplaatst aan de stemlokalen.
7. Vanaf heden zal er op het grondgebied van de gemeente geen voertuigen- of
fietskaravaan gevormd worden met het oog op het voeren van
verkiezingscampagnes, noch gegroepeerd gereden worden door de gemeente
met meer dan twee wagens. Er zal geen gebruik gemaakt worden van
pleziertreinen als propagandamiddel.
8. Er mag geen gebruik gemaakt worden van maskers, aanstootgevende en
carnavaleske kledij en dergelijke om de aandacht van de kiezers te trekken.
Artikel 3:
De inbreuken op de beschikkingen vervat in artikel 2 van dit reglement zullen gestraft worden met
politiestraffen, voor zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen die op het
stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien zijn.
Artikel 4:
Alle kiespropaganda is kosteloos.
De gemeentelijke fiscale reglementen zijn niet toepasselijk op de propaganda gemaakt in het kader
van de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van zondag 25 mei 2014.
Artikel 5:
Dit besluit zal bekendgemaakt worden op de wettelijke voorziene wijze.
Het treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 6:
Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in
Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank in Brugge, afdeling Oostende.
Dit besluit zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende
zitting.
Dit besluit zal ter kennisgeving gebracht worden aan de fractieleiders van de gemeenteraad van
Middelkerke.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6. Openbare orde en veiligheid - verkeer - politieverordeningen - akteneming
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de artikelen 119 en 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de regeling van het administratief toezicht op de gemeenten;
Overwegende dat de burgemeester de volgende politieverordeningen uitgevaardigd heeft:


Op 13/03/2014 n.a.v. het bakken van een ‘Varken aan ’t spit’ op 15/03/2014;



Op 27/03/2014 n.a.v. een samenkomst en ontbijt leraars Sint-Jozefsinstituut op 28/03/2014;

Neemt akte:
Artikel 1:
Van de navolgende besluiten die door de burgemeester werden genomen op 13/03/2014 en op
27/03/2014:
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‘Que Pasa - tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v.
'Varken aan 't spit' op 15/03/2014
Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke;
Gelet op de vraag van Que Pasa, Mady Van Zwol, Leopoldlaan 118 te 8430 Middelkerke (0497 57 62
03) tot het houden van ‘Varken aan ’t spit’ op 15/03/2014;
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, speciale
verkeersmaatregelen te treffen ter gelegenheid van deze organisatie;
Overwegende dat het onmogelijk is voor de gemeenteraad om nog tijdig de vereiste
verkeersverordening uit te vaardigen;
Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen meebrengen en aan het publiek en de
weggebruikers schade zou berokkenen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december
2006;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie
van het verkeer;
Gelet op art. 134 en 135§2 van de gemeentewet;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het feit dat het uitsluitend een gemeenteweg betreft;
Gelet op de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoelde werken,
teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren;

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/05/2011 (75) ivm
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen;
Gezien de vraag van de dossierbeheerder om ter gelegenheid van voornoemd evenement volgende
tijdelijke parkings/parkeerverboden in te voeren:


Jules Van de Heuvelstraat – 3 parkeerplaatsen t.h.v. de zaak Que Pasa

Gelet op het gunstig advies van de lokale politie;

Beslissen
Ter gelegenheid van het organiseren van ‘Varken aan ’t spit’ op 15/03/2014 worden volgende
verkeersverordeningen ingevoerd:
Artikel 1:
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat:
1.1. Op 15/03/2014 vanaf 16u00 tot 22u00:


Jules Van de Heuvelstraat – 3 parkeerplaatsen t.h.v. de zaak Que Pasa

Er dienen bijkomende maatregelen genomen te worden dor de organisator d.m.v. de gevraagde
ruimte af te bakenen met nadars.
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Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord E1.
Dit artikel is niet van toepassing op voertuigen voorzien van een speciale parkeerkaart afgeleverd door
het gemeentebestuur.
Artikel 2:
De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet
uitgestald.
Conform artikel 14 van de verkeerswet van 14 maart 1968 zal de signalisatie tijdig worden geplaatst
door de organisator. Indien de organisator in gebreke blijft zal de signalisatie worden aangebracht
door de gemeente die de kosten zal terugvorderen van de organisator.
Bij einde van het evenement wordt de signalisatie aan de kant geplaatst door de organisatie. Indien dit
niet gebeurt zal de gemeente dit doen weliswaar mits terugvordering van de gemaakte kosten.
De gemeente zorgt ervoor dat de langs de kant geplaatste of ambtshalve geplaatste signalisatie van
de openbare weg wordt verwijderd.
Artikel 3:
Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor
zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien
zijn.
Artikel 4:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Het treedt in werking op 15/03/2014 om 16u00. Het houdt op uitwerking te hebben op 15/03/2014 om
22u00.
Artikel 5:
Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder, de organisator (Que Pasa, Mady Van Zwol,
Leopoldlaan 118 te 8430 Middelkerke (0497 57 62 03)), de werf en de lokale politie.

Tijdelijk politiereglement op het verkeer te Middelkerke n.a.v. samenkomst
en ontbijt leraars Sint-Jozefinstituut op 28/03/2014
Wij, Janna Rommel - Opstaele, burgemeester van de gemeente Middelkerke;
Gelet op de vraag van de leraars van de Sint-Jozefinstituut Middelkerke
(nathalie-vandamme@hotmail.com) tot het houden van een bijeenkomst op 28/03/2014 om een
lerares in de bloemetjes te zetten en een ontbijt te nuttigen;
Overwegende dat er 3 tafeltjes gezet worden langs het voetpad;
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, speciale
verkeersmaatregelen te treffen ter gelegenheid van deze organisatie;
Overwegende dat het onmogelijk is voor de gemeenteraad om nog tijdig de vereiste
verkeersverordening uit te vaardigen;
Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen meebrengen en aan het publiek en de
weggebruikers schade zou berokkenen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 130bis ingevoegd bij wet van 12 december
2006;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16 maart 1968;
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 01 december 1975, houdende het algemeen reglement op de politie
van het verkeer;
Gelet op art. 134 en 135§2 van de gemeentewet;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11 oktober 1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het feit dat het uitsluitend een gemeenteweg betreft;
Gelet op de noodzaak een aanvullend reglement op te stellen ter gelegenheid van bedoelde werken,
teneinde een vlot verloop van de organisatie te verzekeren;

Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09/05/2011 (75) ivm
voorbehouden parkeerplaatsen i.h.k.v. evenementen;
Gezien de vraag van de dossierbeheerder om ter gelegenheid van voornoemd evenement volgende
tijdelijke parkings/parkeerverboden in te voeren:


Om de veiligheid te waarborgen van de deelnemers aan het ontbijt is het noodzakelijk om de
straat af te sluiten.

Gezien de laattijdigheid van de aanvraag, kan het advies niet meer gevraagd worden aan de lokale
politie;

Beslissen
Ter gelegenheid van het organiseren van een samenkomst en ontbijt op 28/03/2014 worden volgende
verkeersverordeningen ingevoerd:
Artikel 1:
Er wordt een verbod voor alle verkeer ingevoerd in volgende straat of gedeelte van straat:
1.2. Op 28/03/2014 vanaf 07u30 t.e.m. 09u00:


Smidsestraat - volledig

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht d.m.v. het verkeersbord C3.
Artikel 2:
De nodige signalisatie wordt door de gemeente tijdig op de afgesproken plaatsen gebracht, doch niet
uitgestald.
Conform artikel 14 van de verkeerswet van 14 maart 1968 zal de signalisatie tijdig worden geplaatst
door de organisator. Indien de organisator in gebreke blijft zal de signalisatie worden aangebracht
door de gemeente die de kosten zal terugvorderen van de organisator.
Bij einde van het evenement wordt de signalisatie aan de kant geplaatst door de organisatie. Indien dit
niet gebeurt zal de gemeente dit doen weliswaar mits terugvordering van de gemaakte kosten.
De gemeente zorgt ervoor dat de langs de kant geplaatste of ambtshalve geplaatste signalisatie van
de openbare weg wordt verwijderd.
Artikel 3:
Inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, voor
zover door wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen andere straffen voorzien
zijn.
Artikel 4:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
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Het treedt in werking op 28/03/2014/2014 om 07u30. Het houdt op uitwerking te hebben op
28/03/2014 om 09u00.
Artikel 5:
Afschrift van dit besluit aan de dossierbeheerder, de organisator (Sint-Jozefschool Middelkerke –
Nathalie Vandamme@hotmail.com), de werf en de lokale politie.’

Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in
Brugge en aan de Griffie van de Politierechtbank in Brugge, afdeling Oostende.
7. Huishoudelijk reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek kennisname
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien artikel 7 § 4 van het organiek reglement van het beheersorgaan gemeenschapscentrum,
musea en bibliotheek, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 08/11/2007 (25);
Gezien het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan, zoals goedgekeurd tijdens de vergadering
van het beheersorgaan op 10/03/2014;
Bijgevolg;

Neemt kennis:
Van het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en
bibliotheek.
De tekst van het huishoudelijk reglement wordt bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te
blijven uitmaken.
8. Reglement fotowedstrijd - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat het gemeentebestuur inwoners en verblijvers wil aanzetten om leuke foto’s van
Middelkerke digitaal te bezorgen aan het bestuur;
Overwegende dat deze foto’s aangewend kunnen worden door het bestuur voor diverse doeleinden;
Overwegende dat tegelijk een digitaal fotoarchief wordt aangelegd;
Overwegende dat ter zake een regeling noodzakelijk is;
Gezien het ontwerp van reglement;
Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
Het reglement fotowedstrijd wordt goedgekeurd, volgens de tekst hieronder opgenomen.
Artikel 2:
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2014.
Artikel 3:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
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Reglement fotowedstrijd
Artikel 1: principe
Het gemeentebestuur van Middelkerke wil inwoners en verblijvers aanzetten om leuke foto’s van
Middelkerke digitaal op te sturen.
Elke maand kunnen deelnemers meedingen in 3 categorieën:
-

de mooiste foto van de maand;

-

de beste foto in een bepaalde, op voorhand bekendgemaakt thema;
Er worden per jaar 6 thema’s bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

-

de beste foto van een Middelkerks evenement;

Artikel 2: Wie kan meedingen?
De wedstrijd staat open voor iedereen die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft en gedomicilieerd is in
één van de landen van de Europese Unie.
Artikel 3: Termijn
De wedstrijd loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december.
Artikel 4: inzending deelnames
De foto moet digitaal ingestuurd worden via het daarvoor voorziene formulier op de gemeentelijke site
(www.middelkerke.be) of via informatiedienst@middelkerke.be.
Artikel 5: voorwaardes inzendingen
Elke deelnemer mag maandelijks 3 foto’s digitaal opsturen.
De deelnemer heeft alle artistieke vrijheid, maar volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:
-

De foto moet ingestuurd worden in een jpg-bestand

-

De foto moet een minimale resolutie hebben van 300dpi

-

De foto moet gebruikt kunnen worden als promotie voor Middelkerke en/of zijn deelgemeentes

-

Er mogen geen elementen aan de foto toegevoegd worden

-

Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten

-

Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de
foto.

-

De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen
vertonen

Het gemeentebestuur van Middelkerke behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze
eisen te verwijderen.
Artikel 6: publicatie
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde
partij ivm overtreding van de rechten of in geval van schade.
Door het inleveren van de foto geven de deelnemers impliciet te kennen dat zij instemmen met het
kosteloos gebruik en publicatie van hun foto door het gemeentebestuur van Middelkerke.
Het gemeentebestuur van Middelkerke voorziet op zijn beurt dat auteursnaam vermeld wordt bij elk
gebruik van de foto. Druk-, spel-, zet- elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet
ingeroepen worden als grond voor welke verplichting vanwege het gemeentebestuur Middelkerke.
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Artikel 7: prijsuitreiking
Elke maand worden 3 winnaars bekend gemaakt: de winnaar van de beste foto, de beste foto van een
activiteit en de winnaar van de themafotowedstrijd.
Er wordt maximaal 1 prijs per domicilie per maand uitgereikt.
De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld door de informatiedienst. Tegen de uitslag
van de jury is geen verhaal mogelijk.
Elke maand worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. Alle maandwinnaars van het
afgelopen half jaar worden uitgenodigd naar een ontvangstmoment waar iedere winnaar een
geschenk ontvangt ter waarde van minstens 25 euro.
Het geschenk is niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
Artikel 8: reglementswijzigingen
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. Indien de
omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht om dit
reglement te wijzigen.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de
gemeentelijke website www.middelkerke.be.
Artikel 9: betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt autonoom beslecht door het college
van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.
Artikel 10: privacy
In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het
gemeentebestuur de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de
gemeentelijke fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De
betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de
betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het
hiertoe een mail te richten naar info@middelkerke.be.
Artikel 11: contact
Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij de informatiedienst
Middelkerke via volgende kanalen:
E-mail: informatiedienst@middelkerke.be
Post: Informatiedienst tav fotowedstrijd, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
Telefonisch: 059 31 30 16 en vragen naar de informatiedienst
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
9. Reglement bebloemingswedstrijd - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien reeds jarenlang een bebloemingswedstrijd wordt georganiseerd door de gemeente met het
oog op de verfraaiing van het straatbeeld;
Overwegende dat ter zake een regeling noodzakelijk is;
Gezien het ontwerp van reglement;
Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
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Artikel 1:
Het reglement bebloemingswedstrijd wordt goedgekeurd, volgens de tekst hieronder opgenomen.
Artikel 2:
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 3:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

Algemeen reglement voor de jaarlijkse bebloemingswedstrijd.
Artikel 1:
Met het oog op de verfraaiing van het straatbeeld in de gemeente Middelkerke wordt een
bebloemingswedstrijd georganiseerd.
Er worden vijf categorieën voorzien, als volgt:
1. voortuinen kleiner dan 75 m²
2. voortuinen groter dan 75m²
3. charmetuinen
4. gevel- en terrasversiering
5. commerciële zaken (landbouw, handelszaken, bedrijven)
Artikel 2:
Alleen de van op de openbare weg zichtbare verfraaiingen komen voor de wedstrijd in aanmerking.
Artikel 3:
De wedstrijd is voorbehouden aan liefhebbers. De bloemenhandelaars mogen buiten categorie
meedoen.
Artikel 4:
Alle inwoners van de gemeente en de tweede verblijvers mogen kosteloos aan de wedstrijd
deelnemen.
Artikel 5:
Voor éénzelfde eigendom kan slechts voor 1 categorie ingeschreven worden.
Artikel 6:
Alle deelnemers die meer dan 65% behalen hebben recht op een geldprijs, geschonken door de
gemeente.
De modaliteiten ter zake worden geregeld door het college van burgemeester en schepen bij wijze
van uitvoeringsmaatregel en binnen de perken van de beschikbare kredieten.
Artikel 7:
Bij de keuring van de tuinen wordt vooral op volgende punten gelet:
1. algemeen uitzicht
2. kwaliteit
3. originaliteit
4. moeilijkheidsfactor bepaald door externe omstandigheden.
Artikel 8:
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De groendienst duidt de jury aan die uit ten minste 3 leden bestaat, waarvan 2 beroeps- of
vooraanstaande liefhebbers- tuinbouwers.
Minstens de helft van de juryleden is afkomstig van buiten de gemeente.
De leden van de jury en hun gezinsleden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.
Artikel 9:
De tuinen worden minstens éénmaal gekeurd door de voltallige jury in de periode tussen 15 juni en 15
september.
De beslissing van de jury is onherroepelijk.
Artikel 10:
De uitslag van de wedstrijd zal medegedeeld worden op de jaarlijkse proclamatie en bekendgemaakt
worden via de media.
Artikel 11:
De deelnemers worden per brief tot de proclamatie uitgenodigd.
Artikel 12:
De deelnemers die na de keuring meer dan 65% behaalden worden het volgende jaar automatisch
ingeschreven in dezelfde categorie en worden daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht.
Personen die niet langer wensen deel te nemen of willen deelnemen in een andere categorie kunnen
dit schriftelijk of telefonisch laten weten bij de gemeentelijke groendienst.
Artikel 13:
In afwijking van voorgaand artikel moeten de deelnemers aan de bebloemingswedstrijd van 2014 zich
opnieuw inschrijven voor 1 juni 2014.
Artikel 14:
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
Indien de omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht
om dit reglement te wijzigen.
Artikel 15:
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college
van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.
Artikel 16:
In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het
gemeentebestuur de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de
gemeentelijke bebloemingswedstrijd.
De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds
recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere
informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het hiertoe een mail te
richten naar info@middelkerke.be.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
10. Infrax west – algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 03/06/2014 – bepalen
mandaat vertegenwoordiger en standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax west;
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Gezien de gemeente bij brief van 28/02/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering van Infrax west op 03/06/2014 om
18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 16/04/2014(2);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist
Artikel 1:
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering van Infrax west op
03/06/2014 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing aan en de gemeentelijke vertegenwoordigers.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
11. Infrax west – aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax west;
Gezien de gemeente bij brief van 28/02/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering gevolgd door de buitengewone algemene vergadering van Infrax west op 03/06/2014;
Overwegende dat het wettelijk en statutair mogelijk is dat de gemeenteraad de vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduid voor de volledige duur van de legislatuur;
Gelet op artikels 28,35 en 43 § 2-5° van het gemeentedecreet;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger dient
aangeduid te worden;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Effectief vertegenwoordiger

Ja

Neen

Franky Annys

18

3

Er zijn 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Ja

Neen

Natacha Lejaeghere

17

3
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Er zijn 2 blanco en 0 ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt raadslid Franky Annys, Diksmuidestraat 62, 8433 Middelkerke aangeduid als effectief
vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van
Infrax west.
Artikel 2:
Bijgevolg wordt raadslid Natacha Lejaeghere, Bamburgstraat 10, 8430 Middelkerke aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen.
Artikel 3:
Deze aanduidingen blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de
vertegenwoordigers.
12. WVI - algemene vergadering dd. 22/05/2014 – bepalen mandaat vertegenwoordiger en
standpuntbepaling
De Gemeenteraad in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI;
Gezien de gemeente bij brief van 21/03/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van WVI op 22/05/2014 om 18u30;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 16/04/2014(3);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist :
Artikel 1:
Geen opmerkingen te formuleren, noch bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in
de algemene vergadering van WVI op 22/05/2014 om 18u30.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers is dan
ook gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing aan WVI en de gemeentelijke vertegenwoordigers.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
13. WVI – algemene vergadering dd. 22/05/2014 – aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1
plaatsvervangend vertegenwoordiger
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI;
Gezien de gemeente bij brief van 21/03/2014 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van WVI op 22/05/2014;
Gelet op het Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van heden in openbare zitting ivm de agenda en het mandaat ter zake van de
gemeentelijke vertegenwoordiger;
Gelet op artikels 28,35 en 43 § 2-5° van het gemeentedecreet;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger dienen
aangeduid te worden;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Effectief vertegenwoordiger

Ja

Neen

Francine Ampe-Duron

18

3

Er zijn 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Ja

Neen

Katrien Claeys-Goemaere

18

3

Er zijn 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Francine Ampe-Duron, schepen, Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke aangeduid als
effectief vertegenwoordiger van de gemeente in voornoemde algemene vergadering.
Artikel 2:
Bijgevolg wordt raadslid Katien Claeys-Goemaere, Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in voornoemde algemene vergadering.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de
vertegenwoordigers.
14. IMWV – aanstelling 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
‘intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening’, afgekort tot IMWV;
Gelet op de brief van 02/04/2014 van IMWV;
Gelet op het artikel 44, 1° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
‘Intergemeentelijke Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemenen vergadering van een opdrachthoudende vereninging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de ‘Intergemeentelijke Samenwerking’, waarbij bepaald wordt dat de
afgevaardigden voor de algemene vergadering van de opdrachthoudende/dienstverlenende
verenigingen mogen aangesteld worden voor de volledige legislatuur;
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Gelet op het artikel 59 van het decreet ‘Intergemeentelijke Samenwerking’ dat bepaalt dat er een
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering
en dat van lid van één van de andere organen;
Gelet op artikel 70 van hetzelfde decreet;
Gelet op de statuten van IMWV;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Effectief vertegenwoordiger:

Gerard Soete

Ja

Neen

18

3

Er zijn 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Katrien Claeys-Goemaere

Ja

Neen

18

3

Er zijn 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
De heer Gerard Soete, raadslid, Koussestraat 3,8430 Middelkerke aan te duiden als volmachtdrager
van de gemeente om deel te nemen aan de algemenen vergaderingen van de opdrachthoudende
vereniging IMWV voor de volledige verdere legislatuur.
Artikel 2:
De mevrouw Katrien Claeys-Goemaere, raadslid, Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke aan te duiden
als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente voor het geval de effectieve volmachtdrager
verhinderd is om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende
vereniging IMWV voor de volledige verdere legislatuur.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en
onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1
te 9000 Gent.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
15. VSO vzw - aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de brief dd. 18/03/2014 vanwege het verbond van sociale ondernemingen vzw ivm het
lidmaatschap 2014 en de gevolgen van de integratie van PPJ vzw in de vzw VSO;
Gezien ondermeer een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van vzw VSO dienen aangeduid te worden;
Gelet op artikels 28,35 en 43 § 2-5° van het gemeentedecreet;
Gezien het voorstel om de afdelingsverantwoordelijke welzijn en de dienstverantwoordelijke
kinderopvang aan te duiden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger;
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Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Effectief vertegenwoordiger

Ja

Neen

De Troyer Maarten

20

1

Er zijn 1 blanco en 0 ongeldige stembiljetten.
Plaatsvervangend
vertegenwoordiger

Ja

Neen

Leber Carla

22

0

Er zijn geen blanco en ongeldige stemmen.

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt Maarten De Troyer aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergaderingen van vzw VSO.
Artikel 2:
Bijgevolg wordt Carla Leber aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in
de algemene vergaderingen van vzw VSO.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken vzw en aan de
vertegenwoordigers.
16. Projectvereniging Kusterfgoed - aanduiden lid raad van bestuur met raadgevende stem
Op de opmerking van de voorzitter dat de meerderheid voorstelt te stemmen voor M. D’Hondt stelt
raadslid L. Maesen dat de meerderheid blijkbaar ook de oppositie regelt. Volgens raadslid
G. Verdonck wijst dit erop dat de projectvereniging niet ernstig genomen wordt.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit van de gemeenteraad 09/01/2014 (10) houdende de goedkeuring van de
ontwerpstatuten van de projectvereniging Kusterfgoed;
Gezien de samenstelling van de raad van bestuur;
Gezien artikel 16 5
samenwerking;

de

lid van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke

Overwegende dat de gemeente bijgevolg een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
dient aan te duiden;
Overwegende dat dit lid dient te behoren tot de oppositie en tevens gemeenteraadslid moet zijn;
Gezien het gemeentedecreet;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Martine D’Hondt

Ja

Neen

16

5
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Geert Verdonck

6

2

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Martine D’Hondt ,raadslid, Rattevallestraat 12/B, 8433 Middlekerke wordt aangeduid als lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem van de projectvereniging Kusterfgoed.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit aan het betrokken raadslid en aan mevrouw Hilde Veulemans, voorzitter van
de projectvereniging Kusterfgoed.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
17. Overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Gemeente Middelkerke
betreffende de voortzetting van aansluiting van de openbare bibliotheek op het Provinciaal
Bibliotheeksysteem - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het ontwerp van overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente
Middelkerke betreffende de voortzetting van aansluiting van de openbare bibliotheek op het
provinciaal bibliotheeksysteem;
Gezien het schrijven van het provinciaal bestuur dd. 11/03/2014 met vraag tot goedkeuring van deze
overeenkomst;
Gezien de gemeente reeds jaren samenwerkt in het kader van het provinciaal bibliotheeksysteem;
Overwegende dat kan ingestemd worden met het voorstel,
Gezien de nodige kredieten voorzien werden (2014 geraamd op 19.162 inwoners x € 0,40 =
€ 7.664,80);
Gezien het visum van de financieel beheerder met referte 2014/202;
Gezien het gunstig advies van de commissie algemeen beleid dd. 16/04/2014(4);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
De overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Middelkerke betreffende de
voortzetting van aansluiting van de openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem wordt
goedgekeurd.
De overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 2:
De uitgave ten gevolge van deze beslissing moet voor het budget 2014 vastgelegd worden als volgt:
Beleidsitem/AR

07030/6142300

Actie/Overige Beleid

Overig beleid

Beschikbaar krediet

€ 154.606,56 (groep 61)

Bedrag van de uitgave (incl. btw)

€ 7.664,80 /jaar
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Naam en adres van de leverancier

Provincie West-Vlaanderen

Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële afdeling en aan de waarnemend
bibliothecaris.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
18. APV - wijziging regeling ivm terrassen Leopoldlaan - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeentelijke APV, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 08/12/1987 en later
gewijzigd;
Overwegende dat een wijziging noodzakelijk is i.v.m. de regeling voor het plaatsen van terrassen in de
Leopoldlaan, m.n. ter hoogte van huisnummers 58 en 34;
De wijziging voorziet het verplaatsen van de te gebruiken ruimte, zodat een vlotte doorgangsregeling
voor het voetgangersverkeer gerealiseerd wordt (in relatie met het gebruik van het openbaar domein
door o.a. de aanpalende fietsverhuurder);
Gezien het gemeentedecreet en de gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Beslist
Artikel 1:
In de gemeentelijke algemene politieverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van
08/12/1987 en later gewijzigd,
Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak…) – afdeling 8 (Privatief gebruik van de openbare weg) –
onderafdeling 1bis (Ingebruikname van de openbare weg voor handelszaken en terrassen) in het
laatste liggend streepje van artikel 36-10-9 een nieuwe alinea toegevoegd luidend als volgt:


.“ t.h.v. huisnummers 34 (horeca) en 58 (horeca) wordt de mogelijkheid tot inname van het
openbaar domein begrensd als volgt:
o een minimale obstakelvrije loopweg van minstens anderhalve meter breedte te
rekenen vanuit het gevelvlak
o breedte mag maximaal 1,90m bedragen te rekenen vanuit de scheidingslijn tussen
fietspad en voetpad
o de maximum te gebruiken oppervlakte op het openbaar domein zal afgebakend
worden via een door het gemeentebestuur aan te brengen belijning op de grond
o Het terrasmeubilair dient stijlvol en kwaliteitsvol te zijn (zoals aluminium onderstel,
rieten stoelen, geen pvc- of gelijkaardige tafels en stoelen). Het plaatsen van stijlvolle
sierelementen in de bedoelde zone wordt toegestaan.
Publiciteit op terrasmeubilair is verboden. Enkel de naam van de horecazaak mag
vermeld worden.
Het geheel moet steeds esthetisch verantwoord zijn en dient onderhouden te worden
als een goed huisvader.
De tafels en stoelen of sierelementen mogen geplaatst worden telkens van 10 tot 24
uur. Het terrasmeubilair moet buiten deze periode en uren verwijderd worden van de
openbare weg.
Er mogen geen parasols, windschermen of dergelijk geplaatst worden.”

Artikel 2:
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De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking.
Artikel 3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 4:
Afschrift van deze beslissing wordt, samen met een bewijs van bekendmaking ervan, in tweevoud
gestuurd aan de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor vermelding in het
bestuursmemoriaal van de provincie.
Tevens wordt van dit besluit afschrift gestuurd aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en
aan de bevoegde politierechtbank.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
19. Engagementsverklaring WINOB-digitaal - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het voorstel van WINOB tot het goedkeuren van een engagementsverklaring voor deelname
aan WINOB-digitaal, een project aangeboden door de provincie West-Vlaanderen;
WINOB-digitaal is een web-applicatie voor de West-Vlaamse openbare bibliotheken. Deze webapplicatie bestaat uit drie modules:
 Een dashboardfunctie voor bibliotheekmedewerkers
 Een portaalfunctie voor het publiek
 Een vraagregistratiefunctie voor de bibliotheekmedewerkers
Gezien het agendapunt van heden i.v.m. de goedkeuring van de overeenkomst m.b.t. het provinciaal
bibliotheeksysteem;
Overwegende dat kan ingestemd worden met het voorstel;
Gezien er geen kosten aan de overeenkomst verbonden zijn tot het einde van de proeftijd
(=31/12/2015). De kosten na de proeftijd bedragen jaarlijks € 0,01 per inwoner;
Gezien het visum van de financieel beheerder niet noodzakelijk is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
De engagementsverklaring WINOB-digitaal wordt goedgekeurd. De tekst wordt als bijlage bij dit
besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit aan de bibliotheek.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
20. Overeenkomst voor het plaatsen van een gsm-mast door Base Company op het casino goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet de dringende vraag van Base Company NV om een gsm-mast te plaatsen op het Casinogebouw daar de bestaande mast op een appartementsgebouw op de Zeedijk is opgezegd en er van
dan af problemen kunnen zijn met het bereik voor haar klanten op de Zeedijk;
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Gezien het besluit dd. 11/05/2011 van de gemeenteraad tot goedkeuring van de overeenkomst m.b.t.
de gsm-masten tussen de gemeente Middelkerke en NV MICAS;
Overwegende dat het casino momenteel het voorwerp uitmaakt van een haalbaarheidsstudie waarbij
afbraak met heropbouw tot de mogelijkheden behoort;
Overwegende dat hiermee rekening is gehouden bij de redactie van de overeenkomst doordat de
gemeente hiertoe kan overgaan tot een opzegging met een korte termijn van zes maanden;
Overwegende dat er reeds lopende overeenkomsten zijn voor het plaatsen van een gsm-mast met
Belgacom (Proximus) en Mobistar;
Gezien het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25/02/2014 tot principiële
goedkeuring van de overeenkomst met Base;
Gelet op het schrijven dd. 27/02/2014 van NV MICAS waarin enkele aanpassingen van de
overeenkomst worden gevraagd;
Overwegende dat deze aanpassingen zijn geïmplementeerd in de overeenkomst;
Gezien het ontwerp van overeenkomst;

Beslist:
Artikel 1:
De overeenkomst tussen Base Company NV en de gemeente Middelkerke voor het plaatsen van een
gsm-mast op het casino, waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd om er integraal deel
van te blijven uitmaken, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de rekendienst en NV MICAS.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
21. Preventie en samenleven - strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de brief van de Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
inzake de strategische veiligheids- en preventieplannen – volgende cyclus 2014-2017, dd 24-12-2013;
Gelet op de Lokale Veiligheidsdiagnostiek van de gemeente Middelkerke – maart 2014;
Overwegende het ontwerp van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) voor de
gemeente Middelkerke voor de periode 01-01-2014 – 31/12/2017;
Gelet op het feit dat het SVPP 2014-2017 in de eerste plaats een bestendiging is van de vorige
plannen;
Overwegende de toevoeging van het fenomeen verkeersveiligheid en het onderbrengen van de
gemeentelijke administratieve sancties bij het fenomeen overlast, gezien de verantwoordelijkheid van
de dienst preventie en samenleven inzake beide thema’s;
Gezien de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, dd 25/03/2014,
agendapunt 62;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Beslist:
Artikel 1:
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De overeenkomst strategisch veiligheids- en preventieplan 01-01-2014 – 31/12/2017 goed te keuren.
De tekst van de overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal van deel te
blijven uitmaken.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing aan FOD Binnenlandse Zaken.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
22. RUP nr. 19 “Lombardsijde” – kennisname gemotiveerd advies GECORO + definitieve
vaststelling van het ontwerpplan + goedkeuring aangepast charter woonuitbreidingsgebied
Raadslid G. Verdonck vindt het positief dat het sociaal objectief opgenomen blijft. Hij hoopt dat ook in
andere plannen de sociale woningbouw de nodige aandacht krijgt.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 08/11/2007 om het bijzonder plan van aanleg nr.
19 “Lombardsijde” volledig in herziening te stellen;
Overwegende dat uit het voorafgaand onderzoek naar de plan-MER plicht blijkt dat er geen
fundamentele bezwaren zijn tegen de opmaak van het RUP en de opmaak van een planMER niet nodig is;
Overwegende dat de watertoets werd uitgevoerd, waaruit blijkt dat de effecten van de
uitvoering van het RUP op het watersysteem beperkt zullen zijn;
Overwegende dat het RUP nr. 19 “Lombardsijde” werd onderworpen aan de verplichte
adviesronde;
Overwegende dat volgende adviesorganen werden gevraagd advies uit te brengen:
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Ruimte en Erfgoed West-Vlaanderen –
afdeling ruimtelijke ordening, Vlaamse Milieu Maatschappij, Ruimte en Erfgoed WestVlaanderen – afdeling Onroerend Erfgoed, Agentschap Wonen Vlaanderen, De Lijn,
Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap
Infrastructuur, Toerisme Vlaanderen, Provinciale technische dienst waterlopen, Departement
RWO, BLOSO, Middenkustpolder en GECORO;
Overwegende dat een plenaire vergadering werd georganiseerd dd. 30/08/2012 waarbij
volgende adviesorganen waren vertegenwoordigd: Deputatie van de provincie WestVlaanderen, Ruimte en Erfgoed West-Vlaanderen – afdeling ruimtelijke ordening en De Lijn;
Overwegende dat door de adviesorganen het volgende advies werd uitgebracht:
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig advies

1. Voorwaarden voor het gunstig advies zijn:


Verduidelijken van het prijszettingsmechanisme rond de betaalbare woningen (art.
4).

2. Inhoudelijke opmerkingen en aandachtpunten:


Wat wordt in de stedenbouwkundige voorschriften bedoeld met beperkt
verbouwd ? (art. 7.2.5, p.60)



Voor art.2, art.5, art.9 is niet bepaald hoe de nevenfuncties zich dienen te
verhouden tov. de hoofdfuncties.
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De voorschriften voor art. 8 (p.91): zone voor verblijfsrecreatie met
nabestemming wonen, zijn ten opzichte van het eerste voorontwerp in de goede
zin geëvolueerd. Het is duidelijk wanneer de nabestemming ingaat. Het lijkt
evenwel aangewezen (op zijn minst toelichtend), te verduidelijken wat met
‘volledige heroriëntering’ wordt bedoeld. In de huidige formulering van de
nabestemming is het zo dat eens de 2de optie ingaat voor de nabestemming, er
niet kan geëvolueerd worden naar gelijkaardige mogelijkheden als zone 5. Is de
gemeente zich hiervan bewust?



Voor bepaalde zones worden uitspraken gedaan omtrent ondergronds parkeren,
voor andere zone niet. Wellicht kan dit uniformer worden aangepakt.



Voor art.9 (p.93) ambachtelijke zone met nabestemming wonen, kan worden
verduidelijkt dat de nabestemming kan ingaan bij de stopzetting van de
activiteiten op het betreffende perceel.



De watertoets dient nagekeken te worden adhv de nieuwe kaart van de
overstromingsgevoelige gebieden.

Vlaamse Milieumaatschappij: voorwaardelijk gunstig advies
De VMM vraagt in de stedenbouwkundige voorschriften dat bij aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning een bemalingstudie wordt toegevoegd waarbij de impact
van de bemaling op de stabiliteit van de ondergrond wordt gecontroleerd.
Agentschap Natuur en Bos: voorwaardelijk gunstig advies
In het zuiden en zuidoosten van het plangebied is er een overlapping met het duinendecreet.
Dit houdt ernstige beperkingen in ten opzichte van de percelen die onder het duinendecreet
vallen. Deze overlapping dient in de nota bijgevoegd te worden om tot een grotere
transparantie te komen van het plan.
Agentschap Ruimte en Erfgoed. afdeling Onroerend Erfgoed: gunstig advies
Er wordt aangeraden om de panden die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig
erfgoed op het bestemmingsplan aan te duiden.
Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Ruimtelijke Ordening: voorwaardelijk gunstig advies
Het dossier dient aangevuld te worden met een verantwoording voor de activering van het
woonuitbreidingsgebied conform de decretale mogelijkheden en de strijdigheid met het
duinendecreet dient ongedaan gemaakt te worden.
Provinciale technische dienst waterlopen: voorwaardelijk gunstig advies
Langs alle waterlopen, dus ook de ingebuisde, geldt de erfdienstbaarheidstrook van 5m aan
weerszijden. Deze zones dienen steeds toegankelijk te zijn en maai- en ruimingsspecie mag
in deze strook gedeponeerd worden.
Departement Landbouw en Visserij: gunstig advies
Toerisme Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig advies
Gezien de ligging en de typologie van de bestaande en toekomstige woningen in de zones
met categorie van gebiedsaanduiding wonen vraagt Toerisme Vlaanderen om het inrichten
van kleinschalige logies als nevenbestemming mogelijk te maken.
Departement RWO: geen advies ontvangen
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GECORO: voorwaardelijk gunstig advies


De vermelding van het BPA nr. 1 Dorpskom in de bundel is niet correct. Het BPA is
niet meer van toepassing. Dit dient rechtgezet te worden. Zie pagina 28/111 op het
gewestplan dubbele vermelding BPA nr. 1 & BPA nr. 19.



Doorheen de tekstbundel wordt de N34 meerdere malen verward met de N318. Dit
dient rechtgezet te worden.



De zones 2, 3 en 5 zijn aangrenzende zones. Voor de zones 2 en 5 geldt een
maximale kroonlijsthoogte van 7m en een maximale nokhoogte van 12m, alsook een
beperking van de bouwdiepte bij de dakverdieping tot 10 meter. Voor de zone 3/6/9
geldt een maximale kroonlijsthoogte van 6m en een maximale nokhoogte van 11m.
Het ontgaat de GECORO aan een motivatie voor dit onderscheid. De GECORO stelt
voor om voor al deze zones dezelfde maximale kroonlijsthoogte van 7 m en maximale
nokhoogte van 12 m te hanteren alsook éénzelfde bouwdiepte van 15m voor de
dakverdieping.

Middenkustpolder:gunstig advies
BLOSO: gunstig advies
Agentschap Infrastructuur: gunstig advies
Agentschap Wonen Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig advies


Suggestie om op te nemen dat de verkavelingsaanvragen minimum 0,5ha groot
moeten zijn of uit minimum 10 woningen moeten bestaan  mix aan typologieën en
sociale en bescheiden last uit decreet grond en pandenbeleid dient gerespecteerd te
worden.



Doelgroepenafbakening kan nog specifieker. Nu is het in de voorschriften nog niet
verankerd dat zone 4 voor ‘lokale’ bewoners bestemd is.

De Lijn: gunstig advies
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering, opgemaakt door de ontwerper van het
RUP;
Overwegende dat de verschillende gemeentelijke sectoren gevraagd werden advies uit te
brengen over het voorliggende voorontwerp van RUP;
Overwegende dat geen advies werd ontvangen van de gemeentelijke sectoren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 18/10/2012
betreffende de bespreking van de adviesronde en de plenaire vergadering:
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen:
Het RUP dient aangepast te worden conform het advies.
Vlaamse Milieumaatschappij: in de stedenbouwkundige voorschriften wordt opgenomen: daar waar
bemaling noodzakelijk is dient een bemalingstudie, waarbij de impact van de bemaling op de stabiliteit
van de ondergrond wordt gecontroleerd, toegevoegd te worden bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning.
Agentschap Natuur en Bos: in het zuiden van het plangebied dient de plangrens gewijzigd te worden
zodat er geen overlapping meer is met het duinendecreet. Wat de overlapping in het zuidoosten van
het plangebied betreft: uit de beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19
juni 2003 mbt de verlening van een stedenbouwkundige vergunning Boterdijk 56 blijkt dat de grens

Verslag zitting gemeenteraad op 24/04/2014 - p. 25/48





sector secretariaat

gemeenteraad - verslag
woongebied natuurreservaat op de grenslijn van het BPA Lombardsijde Centrum MB 20/04/1989
wordt gelegd. Het RUP in opmaak volgt dezelfde grenslijn.

Agentschap Ruimte en Erfgoed. afdeling Onroerend Erfgoed: de panden opgenomen in de
inventaris bouwkundig erfgoed dienen te worden aangeduid op het bestemmingsplan.
Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Ruimtelijke Ordening: Het dossier dient aangevuld
te worden met een verantwoording voor de activering van het woonuitbreidingsgebied
conform de decretale mogelijkheden en de strijdigheid met het duinendecreet dient
ongedaan gemaakt te worden.
Provinciale technische dienst waterlopen:
Het RUP dient aangepast te worden conform het advies.
Toerisme Vlaanderen: de mogelijkheden voor kleinschalige logies worden vastgelegd in het
overlay-RUP Horeca in opmaak. In dit overlay-RUP werd reeds een afweging gemaakt van
de gewenste inplanting van horecagelegenheden. Het gemeentebestuur wenst niet in te
grijpen in deze afweging bij de opmaak van het RUP Lombardsijde.
Agentschap Wonen Vlaanderen:


De suggestie dat de verkavelingsaanvragen minimum 0,5ha groot moeten zijn of uit
minimum 10 woningen moeten bestaan wordt niet gevolgd. In de praktijk kan dit er
toe leiden dat (geïsoleerde) percelen van minder dan 0,5 ha of waar geen 10
woningen op ingepland kunnen worden niet kunnen verkaveld worden.



In de verordenende voorschriften van zone 4 dienen de bepalingen van “Wonen in
eigen streek” opgenomen te worden.

GECORO:


De vermelding van het BPA nr.1 Dorpskom dient geschrapt te worden.



De foutieve vermeldingen van de N34 en de N318 dienen te worden rechtgezet.



Wat betreft het verschil in kroonlijsthoogte en het daaruit voortvloeiende verschil in
nokhoogte: de zones waarvan de kroonlijsthoogte 1m hoger is dan in de gelijkaardige
zone(s) hebben verschillende (neven)bestemming(en). De bedoeling van deze meter
extra tot de kroonlijsthoogte is om de mogelijkheid te voorzien om bij het gelijkvloers
een bouwlaag van 4m hoog mogelijk te maken met het oog op het plaatsen van
leidingen, buizen, kabels enz. in het plafond noodzakelijk voor de uitvoering van de
toegelaten nevenbestemming(en).
Het verschil in bouwdiepte tussen de betreffende zones dient weggewerkt te worden.
Het gezamenlijke maximum voor de dakverdieping wordt op 15 meter gebracht.

Overwegende dat de nodige aanpassingen werden uitgevoerd conform de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen dd. 18/10/2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 22/08/2013 houdende voorlopige
vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 19 “Lombardsijde”;
Overwegende dat er gedurende de periode van 09/09/2013 tot en met 07/11/2013 een
openbaar onderzoek naar bezwaren georganiseerd werd;
Gelet op het proces-verbaal van opening van onderzoek dd. 09/09/2013;
Gelet op het proces-verbaal van neerlegging dd. 04/09/2013;
Gelet op het getuigschrift van bekendmaking dd. 04/09/2013;
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Gelet op het proces-verbaal van sluiting dd. 07/11/2013 waaruit blijkt dat er 3 bezwaren
werden ingediend:


Elia, Vaartkaai 2 2170 Merksem



Hugo en Jacqueline Billiet – Van de Velde + 50 handtekeningen petitie



Frank Laureyns en Rejane Sercu, Gerststraat 2 8434 Middelkerke

Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in vergadering van
dd. 07/01/2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren heeft gebundeld en behandeld;
Overwegende dat volgend advies werd geformuleerd:


Advies Deputatie van de provincie West-Vlaanderen:
o

Het besluit rond de ontheffing tot opmaak van een plan-MER dient aan
de bundel toegevoegd te worden.

o

Opmerking blz. 69: de betreffende bepaling dient te worden verplaatst
naar de toelichtende kolom.

o

Opmerking blz. 85 en blz. 106 betreffende het bestemmingsplan en de
voorschriften omtrent de onderhoudsstrook van de waterloop:


De benamingen op het bestemmingsplan en in de voorschriften
dienen op elkaar afgestemd te worden.



Er dient een toelichting te worden toegevoegd waarom het
betreffende voorschrift enigszins anders is bij openbare
wegenis.

o

Opmerking blz. 99: de toevoeging zoals voorgesteld door de provincie
dient te worden toegevoegd aan de voorschriften.

o

Gelet op de recente uitspraken van het Grondwettelijk Hof met
betrekking tot bepaalde delen van het decreet grond- en pandenbeleid
en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (wonen in eigen streek,
sociale lasten, …) dient het rup gescreend te worden op passages die
strijdig zijn met de betreffende uitspraken van het Grondwettelijk Hof.
De GECORO wenst te benadrukken dat de geest van de zone 4 “zone
voor sociale en betaalbare woningbouw”, nl. woningen aanbieden aan
jonge gezinnen die vandaag geen betaalbare woning vinden in de
regio, behouden dient te blijven.



Advies Ruimte Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen: de GECORO neemt
kennis van en bevestigd het zonder meer gunstige advies.



Advies bezwaren:
o

Frank Laureyns en Rejane Sercu:


Bezwaar 1:
De GECORO is van mening dat de zone 6 “residentiële
woonzone” niet op elke locatie even geschikt is voor het
inplanten van schakelbouw of koppelbouw. Schakelbouw en
koppelbouw kunnen enkel daar waar het geen negatieve impact
heeft op de bestaande orde, ritmiek en opbouw van de straat of
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straatdeel. De voorschriften dienen aangevuld te worden met
deze bepaling.


Bezwaar 2
Hier wordt verwezen naar bezwaar 1 in verband met
schakelbouw en koppelbouw. Wat het vervangen van de
bestaande voorschriften door de voorschriften van het rup
betreft: planologie en stedenbouwkundige
voorschriften/bouwtrends zijn steeds in evolutie. De
voorschriften sluiten aan bij de tendens tot compacter wonen,
bouwen op kleinere percelen en spaarzaam omgaan met
bouwgrond.

o

Hugo en Jacqueline Billiet – Van de Velde:


Bezwaar 1:
Deze planoptie komt voort uit het GRS, waarin bij de
gewenste structuur het centrum wordt afgebakend als een
zone met een hoge woondichtheid en met een pleinfunctie in
tegenstelling tot en complementair aan de omliggende
residentiële woongebieden, waar juist gestreefd wordt naar
een lagere dichtheid.
Deze planopties worden ook gesteund door de provincie en
gewest en worden beschreven in de toelichtingsnota.
De ongebreidelde appartementsbouw zal hiermee ook
verdwijnen, gezien er specifiek wordt afgebakend, waar
appartementsbouw wel mogelijk is en met welke
randvoorwaarden dit moet gebeuren.



Bezwaar 2:
In Middelkerke geldt een gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen.
Er wordt hierin een verschil gemaakt tussen de toeristische
zone en niet-toeristische zone, juist om het gebruik als
tweede verblijf te vermijden. Zo zal de minimale oppervlakte
van de appartementen groter moeten zijn, gezien hun ligging
in de niet-toeristische zone, nl.
“Buiten de toeristische zone dient bij het oprichten van
nieuwe meergezinswoningen de gemiddelde nettovloeroppervlakte van alle woongelegenheden samen
minstens 60m² te bedragen met een minimum van 40m²
netto-vloeroppervlakte per woongelegenheid”
Er worden ook parkeermodaliteiten opgelegd in de
voorschriften. De gebouwen die worden gebouwd na
goedkeuring van dit RUP, zullen dus moeten voldoen aan
deze voorwaarden om een bouwvergunning te kunnen
krijgen.
Het centrum van Lombardsijde is de meest logische plaats
om meergezinswoningen toe te laten. Zo wordt het centrum
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extra geaccentueerd waardoor opnieuw een duidelijke
scheiding tussen de dorpskern van Westende en de
dorpskern van Lombardsijde valt waar te nemen.


Bezwaar 3:
Wat 2e verblijven betreft, zie bezwaar 2.
Het is juist in functie van het behoud van het landelijk
karakter in de omgeving van de kern, de nauwe aansluiting
bij het natuurreservaat,… dat toegelaten wordt de kern zelf
te laten ontwikkelen met een hogere dichtheid. Dit in
uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur zoals in het
GRS wordt gesteld.



Bezwaar 4:
Dergelijke zaken worden op vergunningsniveau beoordeeld.
Onder 7.2.5 bij de ‘algemene voorschriften’ wordt
beschreven op welke manier de beoordeling van de
vergunningsaanvragen zal gebeuren en welke aspecten
minimum moeten duidelijk gemaakt worden door de
aanvrager:





Inpassing van het straatbeeld



Parkeerproblematiek



Aansluiting op aanpalende bebouwing



Inrichting niet bebouwde perceelsdelen



Privacy van omwonenden



Kwaliteit van woongelegenheden.

Bezwaar 5:
Zie ook bij bezwaar 4

o Elia: De GECORO neemt kennis van het bezwaar van Elia en vraagt de
nodige aandacht voor de ondergrondse leidingen bij het uitvoeren van
toekomstige werken.
-

Na consensus (éénparigheid van stemmen) wordt het ontwerp van RUP nr. 19
“Lombardsijde” gunstig geadviseerd mits rekening te houden met hogervermelde
opmerkingen.

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 28/01/2014
houdende behandeling van het advies van de GECORO:


Advies Deputatie van de provincie West-Vlaanderen:


Het besluit rond de ontheffing tot opmaak van een plan-MER dient aan de
bundel toegevoegd te worden.



Opmerking blz. 69: de betreffende bepaling dient te worden verplaatst naar de
toelichtende kolom.



Opmerking blz. 85 en blz. 106 betreffende het bestemmingsplan en de
voorschriften omtrent de onderhoudsstrook van de waterloop:
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o

De benamingen op het bestemmingsplan en in de voorschriften dienen
op elkaar afgestemd te worden.

o

Er dient een toelichting te worden toegevoegd waarom het betreffende
voorschrift enigszins anders is bij openbare wegenis.



Opmerking blz. 99: de toevoeging zoals voorgesteld door de provincie dient te
worden toegevoegd aan de voorschriften.



Gelet op de recente uitspraken van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot
bepaalde delen van het decreet grond- en pandenbeleid en de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening (wonen in eigen streek, sociale lasten, …) dient
het rup gescreend te worden op passages die strijdig zijn met de betreffende
uitspraken van het Grondwettelijk Hof. Het college van burgemeester en
schepenen volgt de GECORO in het benadrukken van het doel van de zone 4
“zone voor sociale en betaalbare woningbouw”, nl. woningen aanbieden aan
jonge gezinnen die vandaag geen betaalbare woning vinden in de regio.



Advies Ruimte Vlaanderen afdeling West-Vlaanderen: het college van burgemeester en
schepenen neemt kennis van het gunstige advies.



Frank Laureyns en Rejane Sercu:


Bezwaar 1: ontvankelijk en gegrond
De stedenbouwkundige voorschriften voor de zone 6 “residentiële woonzone” dienen
als volgt aangepast te worden: schakelbouw en koppelbouw kunnen enkel daar waar
het geen negatieve impact heeft op de bestaande orde, ritmiek en opbouw van de
straat of straatdeel.



Bezwaar 2: ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond
Hier wordt verwezen naar bezwaar 1 in verband met schakelbouw en koppelbouw.
Wat het vervangen van de bestaande voorschriften door de voorschriften van het rup
betreft: planologie en stedenbouwkundige voorschriften/bouwtrends zijn steeds in
evolutie. De voorschriften sluiten aan bij de tendens tot compacter wonen, bouwen
op kleinere percelen en spaarzaam omgaan met bouwgrond.



Hugo en Jacqueline Billiet – Van de Velde:


Bezwaar 1: ontvankelijk doch ongegrond
Deze planoptie komt voort uit het GRS, waarin bij de gewenste structuur het
centrum wordt afgebakend als een zone met een hoge woondichtheid en met een
pleinfunctie in tegenstelling tot en complementair aan de omliggende residentiële
woongebieden, waar juist gestreefd wordt naar een lagere dichtheid.
Deze planopties worden ook gesteund door de provincie en gewest en worden
beschreven in de toelichtingsnota.
De ongebreidelde appartementsbouw zal hiermee ook verdwijnen, gezien er
specifiek wordt afgebakend, waar appartementsbouw wel mogelijk is en met
welke randvoorwaarden dit moet gebeuren



Bezwaar 2: ontvankelijk doch ongegrond
In Middelkerke geldt een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake
het oprichten van meergezinswoningen. Er wordt hierin een verschil gemaakt
tussen de toeristische zone en niet-toeristische zone, juist om het gebruik als
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tweede verblijf te vermijden. Zo zal de minimale oppervlakte van de
appartementen groter moeten zijn, gezien hun ligging in de niet-toeristische zone,
nl.
“Buiten de toeristische zone dient bij het oprichten van nieuwe
meergezinswoningen de gemiddelde netto-vloeroppervlakte van alle
woongelegenheden samen minstens 60m² te bedragen met een minimum van
40m² netto-vloeroppervlakte per woongelegenheid”
Er worden ook parkeermodaliteiten opgelegd in de voorschriften. De gebouwen
die worden gebouwd na goedkeuring van dit RUP, zullen dus moeten voldoen
aan deze voorwaarden om een bouwvergunning te kunnen krijgen.
Het centrum van Lombardsijde is de meest logische plaats om
meergezinswoningen toe te laten. Zo wordt het centrum extra geaccentueerd
waardoor opnieuw een duidelijke scheiding tussen de dorpskern van Westende
en de dorpskern van Lombardsijde valt waar te nemen.


Bezwaar 3: ontvankelijk doch ongegrond
Wat 2e verblijven betreft, zie bezwaar 2.
Het is juist in functie van het behoud van het landelijk karakter in de omgeving
van de kern,de nauwe aansluiting bij het natuurreservaat,… dat toegelaten wordt
de kern zelf te laten ontwikkelen met een hogere dichtheid. Dit in uitwerking van
de gewenste ruimtelijke structuur zoals in het GRS wordt gesteld.



Bezwaar 4: ontvankelijk doch ongegrond
Dergelijke zaken worden op vergunningsniveau beoordeeld. Onder 7.2.5 bij de
‘algemene voorschriften’ wordt beschreven op welke manier de beoordeling van
de vergunningsaanvragen zal gebeuren en welke aspecten minimum moeten
duidelijk gemaakt worden door de aanvrager:
o

Inpassing van het straatbeeld

o

Parkeerproblematiek

o

Aansluiting op aanpalende bebouwing

o

Inrichting niet bebouwde perceelsdelen

o

Privacy van omwonenden

o

Kwaliteit van woongelegenheden.

 Bezwaar 5: onontvankelijk, bezwaren dienen gericht te worden aan de GECORO.
Zie ook bij bezwaar 4


Elia: bij uitvoering van werken binnen het gebied zal de nodige aandacht uitgaan naar de
aanwezigheid van de ondergrondse leidingen.

Overwegende dat het ontwerp werd aangepast conform de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen dd. 28/01/2014;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende de
principiële definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 19 “Lombardsijde” en
de principiële goedkeuring van het charter ter garantie van het aanbod van sociale en
betaalbare woningen in het woonuitbreidingsgebied langs de Zeelaan dd. 01/04/2014;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 16/02/2010
betreffende het opheffen van niet-vervallen verkavelingsvergunningen waarvan de
stedenbouwkundige voorschriften niet meer stroken met de visie en stedenbouwkundige
voorschriften van het nieuw op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 19 “Lombardsijde”;
Overwegende dat de gemeenteraad conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
verkavelingsvergunningen kan opheffen;
Overwegende dat de gemeenteraad in de vergadering van dd. 22/08/2013 het charter ter
garantie van het aanbod van sociale en betaalbare woningen in het woonuitbreidingsgebied
langs de Zeelaan heeft goedgekeurd;
Overwegende dat het charter ter garantie van het aanbod van sociale en betaalbare
woningen in het woonuitbreidingsgebied langs de Zeelaan werd aangepast naar aanleiding
van arrest nr. 144/2013 en arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk Hof;
Overwegende dat dit charter tot doel heeft de realisatie van 60 sociale woningen en 120
betaalbare woningen in het woonuitbreidingsgebied langs de Zeelaan te garanderen;
Gelet op het ontwerp van charter opgemaakt door advocatenkantoor LDR;

Beslist:
Artikel 1:

Er wordt kennis genomen van het gemotiveerd advies van de GECORO.
Artikel 2:

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 19 “Lombardsijde” wordt definitief vastgesteld.
Artikel 3:

Volgende niet-vervallen verkavelingsvergunningen worden opgeheven:
verkavelingsvergunni
ng

datum college

verkavelingsvergunni
ng

datum college

VWE6422

06/06/64

V9001

23/01/90

VWE7315

06/08/73

V9005

03/07/90

VWE6203

06/11/62

V9102

22/01/91

VWE6423

20/11/64

V9111

05/10/91

VWE6311

03/08/63

V9112

02/07/91

VWE7067

24/04/70

V9117

26/11/91

VWE7072

29/03/71

V9204

03/03/92

VWE7104

16/08/71

V9208

24/03/92

VWE7106

24/07/72

V9215

22/12/92

VWE7207

15/05/72

V9302

01/02/93

VWE7208

29/05/72

V9305

09/03/93

VWE7210

28/08/72

V9307

29/06/83

VWE7211

24/07/72

V9308

17/08/93

VWE7404

18/02/75

V9406

22/03/94
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VWE7501

04/03/75

V9409

13/09/94

VWE7504

26/05/75

V9416

20/12/94

VWE7601

05/04/76

V9419

24/01/95

VWE7505

26/05/75

V9422

24/01/95

V7707

13/04/77

V9424

17/01/95

V7710

10/08/77

V9603

23/04/96

V7803

25/04/78

V9605

23/07/96

V7811

14/11/78

V9711

27/01/98

V7910

07/08/79

VLO6403

25/03/64

V8006

03/06/80

V9806

05/05/98

V8113

10/11/81

V9808

19/05/98

V8702

20/01/87

V9818

01/06/99

V8717

26/03/87

V9905

27/07/99

V8809

22/08/88

V9602

27/02/96

V8813

12/12/88

V9820

16/11/99

V8812

17/10/88

V8803

02/05/88

V9101

22/01/91

V0008

23/05/00

V9908

17/10/00

V0111

28/01/02

V0103

03/04/01

V0110

18/12/01

V0303

10/06/03

V0305

02/09/03

VLO6401

17/01/64

V0315

04/05/04

V0411

19/10/04

VWE7314

08/04/74

V0409

27/07/04

V0417

07/12/04

V0102

14/01/02

VWE7317

21/01/74

VLO6501

10/12/65

VLO6402

15/04/64

VLO6302

31/10/63

VLO6301

03/05/63

VLO6202

31/07/62

VLO6801

19/04/68

V0702

24/04/07

Artikel 4:

Het charter ter garantie van het aanbod van sociale en betaalbare woningen in het
woonuitbreidingsgebied langs de Zeelaan wordt goedgekeurd.
Artikel 5:

De goedkeuringsprocedure wordt verder gezet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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23. Kosteloze overdracht van de restgrond faillissement De Mishaegen nv - goedkeuring
ontwerpakte
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de beslissing van de gemeenteraad dd. 22/08/2013 houdende goedkeuring van de kosteloze
overdracht van de restgronden van het faillissement ‘De Mishaegen nv’, zijnde:
 Lot 5: perceel grond gelegen Germain Zielensstraat,
kadastraal gekend als Middelkerke 10° afdeling, sectie B, nr. 228W2 (restgrond vroegere
verkaveling) – 5a 66ca
 Lot 6: perceel grond gelegen Duinenweg:
kadastraal gekend als Middelkerke 2° afdeling, sectie C, nr. 237V (opgenomen in openbare
weg) – 98ca
 Lot 7: perceel grond gelegen Abdisweg:
kadastraal gekend als Middelkerke 4° afdeling, sectie A, nr. 197D (opgenomen in openbare
wegenis) – 1a 27ca
 Lot 8: perceel grond gelegen Bamburgstraat – Boterdijk:
kadastraal gekend als Middelkerke 10° afdeling, sectie C, nrs. 133C, 135F en 166A
(opgenomen in openbare wegenis) – 2ha 24a 22ca;
Gelet op het schrijven dd. 13/11/2013 vanwege de Associatie der Notarissen Vander Heyde, van
Opstal en van Tieghem, Vijverstraat 49 te 8400 Oostende houdende mededeling dat er nog 2
percelen van het faillissement nv De Mishaegen kunnen overgedragen worden aan de gemeente;
Gezien deze overdracht volgende percelen betreft:
e

 perceel grond : gelegen Duinenlaan en kadastraal gekend als Middelkerke 10 afdeling, sectie A,
nummer 34V 22 met een oppervlakte van 12a 18 ca
e

 perceel grond: gelegen Duinenlaan en kadastraal gekend als Middelkerke 10 afdeling, sectie A,
nummer 34W 22 met een oppervlakte van 72 ca;
Gezien het kadastraal plan als bijlage met de aanduiding van de over te dragen percelen grond;
Gelet op de ontwerpakte van overdracht waarbij wordt bepaald onder de algemene voorwaarden dat
de overdracht van bovengenoemde percelen kosteloos gebeurt en het goed wordt overgedragen voor
vrij, zuiver en onbezwaard van alle schulden, hypotheken, bezwarende inschrijvingen of
overschrijvingen, voorrechten en ontbindende rechtsvorderingen;
Gezien deze overdracht gebeurt in het algemeen belang, namelijk voor de inlijving in het openbaar
domein van de gemeente;

Beslist:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de kosteloze overdracht naar het openbaar domein van de restgronden van het
faillissement nv De Mishaegen voor de gronden gekend als:
e

 perceel grond : gelegen Duinenlaan en kadastraal gekend als Middelkerke 10 afdeling, sectie A,
nummer 34V 22 met een oppervlakte van 12a 18 ca
e

 perceel grond: gelegen Duinenlaan en kadastraal gekend als Middelkerke 2 afdeling, sectie A,
nummer 34W 22 met een oppervlakte van 72 ca;
Artikel 2:
De ontwerpakte voor de kosteloze overdracht naar het openbaar domein van de restgronden van het
faillissement nv De Mishaegen goed te keuren.
De akte wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
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Artikel 3:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan Associatie der Notarissen Vander Heyde, van Opstal
en van Tieghem, Vijverstraat 49 te 8400 Oostende.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
24. Aanvullend politiereglement op het parkeren in de Westendelaan - intrekking
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 07/11/2013 (31) betreffende het aanvullend
politiereglement op het parkeren in de Westendelaan;
Gelet op het schrijven van Departement mobiliteit en openbare werken, Beleid mobiliteit en
verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel dd. 09/01/2014 waarin het aanvullend
politiereglement niet wordt goedgekeurd;
Gezien deze beslissing dient ingetrokken te worden;

Beslist:
Artikel 1:
De gemeenteraadsbeslissing dd. 07/11/2013 (31) betreffende het aanvullend politiereglement op het
parkeren in de Westendelaan wordt ingetrokken.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
25. Aanvullend reglement op het parkeren in de Westendelaan tussen de Heirweg en de Tijl
Uilenspiegellaan - vaststelling
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de komst van het vakantieverblijf Middelpunt voor zorgbehoevende personen in de
Westendelaan 37;
Gelet op de bespreking in de vergadering van de Cel Mobiliteit dd. 14/02/2014 (punt 1306195);
Overwegende dat er twee in- en uitritten zijn ter hoogte van Middelpunt;
Overwegende dat er nu enkel bussen mogen parkeren en dit aangegeven wordt door middel van de
verkeersborden E9d;
Overwegende dat de zichtbaarheid om uit te rijden door de bussen belemmerd wordt en dit tot
gevaarlijke conflicten kan leiden;
Overwegende dat er wordt voorgesteld de parkeerplaatsen voor het vakantieverblijf voor te behouden
voor wagens zodat er een goede zichtbaarheid is op het verkeer in de N318 Westendelaan;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad dd. 8 juli 2008 van het aanvullend politiereglement op
het parkeren van autobussen in de Westendelaan;
Gezien de Westendelaan een gewestweg is;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16/03/1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens;

Beslist:
Artikel 1:
Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 8 juli 2008 (13) betreffende het aanvullend
politiereglement op het parkeren van autobussen in de Westendelaan wordt opgeheven.
Artikel 2:
In de Westendelaan ter hoogte van nummer 37 wordt over de volledige lengte van het vakantieverblijf
het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en
minibussen.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E9b met onderborden
type Xa en Xb.
Artikel 3:
In de Westendelaan ter hoogte van nummer 37 wordt vanaf de meest oostelijke gelegen van het
vakantieverblijf Middelpunt, Westendelaan 37, het parkeren voorbehouden voor bussen en dit over
een afstand van 40 meter.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E9d met onderborden
type Xa en Xb.
Artikel 4:
Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2
te 1000 Brussel.
Artikel 5:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
26. Aanvullend reglement op het parkeren in de Spermaliestraat - vaststelling
Raadslid Dirk De Poortere suggereert om de parkeerplaats voor personen met een handicap te
voorzien tussen de nieuw aangelegde parkeerplaatsen aan het monument, omwille van de
trechtervorming bij het begin van de Spermaliestraat en wegens de gevaarlijke situaties die zullen
ontstaan bij rolstoelgebruikers die in en uit hun wagen komen.
Volgens de burgemeester was dit aanvankelijk gepland maar bleek het huidig voorstel beter vanuit
mobiliteitstandpunt. Ook al omdat het in- en uitrijden ter hoogte van de Spermaliestraat problemen
schept.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat er op de parking voor het gemeentehuis een parkeerplaats voor personen met een
handicap voorzien was;
Overwegende dat door de werken aan het gemeentehuis er momenteel geen parkeerplaats voor
personen met een handicap in de buurt is;
Overwegende dat er een parkeerplaats voor personen met een handicap kan voorzien worden in de
Spermaliestraat ter hoogte van nummer 6, in de nabijheid van het gemeentehuis;
Gezien de Spermaliestraat een gewestweg is;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer;
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Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16/03/1968;
Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens;

Beslist:
Artikel 1:
Een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien in de Spermaliestraat ter hoogte van
huis nummer 6.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E9a-VIId (pictogram
personen met een handicap) en het onderbord type Xc met opschrift 6 m.
Artikel 2:
Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2
te 1000 Brussel.
Artikel 3:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
27. Aanvullend reglement op het parkeren op het Dorpsplein - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14 juli 2005 (9) betreffende het aanvullend
politiereglement inzake het aanleggen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op het
Dorpsplein t.h.v. huisnummers 18 en 30;
Gezien er twee parkeerplaatsen werden voorbehouden op het Dorpsplein ter hoogte van nummer 18
en 30;
Gezien de aanvrager van de parkeerplaats t.v.h. Dorpsplein 18 overleden is;
Overwegende dat de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap gesupprimeerd
kan worden;
Gezien er nog één parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden wordt op het
Dorpsplein en één op de parking tegenover de kerk in de Lombardsijdelaan;
Overwegende dat de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Dorpsplein 30
wordt behouden;
Gezien het Dorpsplein een gemeenteweg is;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 dd. 03/04/2009 i.v.m. de gemeentelijke aanvullende
reglementen op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het koninklijk besluit
dd. 16/03/1968;
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 01/12/1975, houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 11/10/1976 en wijzigingen waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven dd. 14/11/1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens;

Beslist:
Artikel 1:
Het gemeenteraadsbesluit dd. 14/07/2005 (9) betreffende het aanvullend politiereglement inzake het
aanleggen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap op het Dorpsplein t.h.v.
huisnummers 18 en 30 wordt opgeheven.
Artikel 2:
Er wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden ter hoogte van
Dorpsplein 30 over een lengte van 7 meter.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E9a-VIId (pictogram
personen met een handicap) met onderbord Xc met opschrift ‘7 m’.
Artikel 2:
Dit besluit wordt voor kennisname overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid, Mobiliteit
en Verkeersveiligheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Koning Albert II-laan 20 bus 2
te 1000 Brussel.
Artikel 3:
Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
28. Aanleg van wandelpad tussen de Ieperleedstraat en de Kopstraat - goedkeuring
ontwerpakte aankoop
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de noodzaak aan een veilige voetgangersverbinding tussen de woonwijk PatrijsstraatKopstraat en de Ieperleedstraat;
Gezien dit voetpad voor schoolgaande kinderen van belang is om op een veilige manier zowel de vrije
school als de gemeenteschool in de Ieperleedstraat te bereiken en dus een werk van algemeen
belang is;
Gelet op de voorschriften van het BPA “Leffinge Centrum-Oost” ,met aanduiding van de zone 5 –
openbare groenzone met mogelijkheid tot aanbrengen van beplantingen en goedschalige
verhardingen en alle andere werken die de wijkreactie en het voetgangersverkeer bevorderen;
Gelet op het ontwerpplan van de gemeente met de aanduiding van het geplande pad, waaruit blijkt dat
er vijf meter breedte noodzakelijk voor de aanleg van een pad van 2 meter breed met langs
weerszijden een beplantingsstrook van anderhalve meter;
Overwegende dat het pad voorzien wordt op twee privé-eigendommen dient er dus een toelating
gevraagd te worden voor de aanleg aan de eigenaars:
e

 Op perceel 5 afdeling, sectie B 601 Y: eigenaar Vrij katholiek Onderwijs Middelkerke en Decanale
Werken Oostende
e

 Op perceel 5 afdeling, sectie B 590 K2: eigenaar mevr Pruvost Veronique – Wielewaalstraat 6 te
8432 Middelkerke
 Zone Patrijsstraat: groenzone behorend tot het openbaar domein;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/11/2010 (pt. 32) om in
het algemeen belang een pad aan te leggen tussen de Ieperleedstraat en de Patrijsstraat, dit in
overeenstemming met de voorschriften van het BPA “Leffinge Centrum-Oost”, dit ten einde een veilige
verbinding te maken voor de zwakke weggebruikers;
Gezien de ontwerpakte dd. 24/02/2014 voor de aankoop van de noodzakelijke hoeveelheid grond van
het eigendom Pruvost;
e

Gezien de grond kadastraal gekend is als Middelkerke Dorpsstraat 36 A, 5 afdeling, sectie B
nummer 590B en met een totale oppervlakte van 19a 17ca (lot 1 van het opmetingsplan opgemaakt
door landmeter Johan Vandewalle);
Overwegende dat de aankoop wordt aanvaard voor en mits de prijs van 42.187,50 euro;
Gezien deze akte volgt op het schattingsverslag opgemaakt door het Aankoopcomité te Brugge;
Overwegende dat er op het beleidsitem: 02000 – AR: 2200007 van het budget 2014 voldoende
kredieten beschikbaar zijn voor deze aankoop;
Gelet op het visum van de waarnemend financieel beheerder dd. 02/04/2014.met de referte
2014/185.;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van G. Verdonck en L. Maesen die zich onthouden

Beslist:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aankoop van de grond kadastraal gekend als Middelkerke Dorpsstraat 36 A,
e
5 afdeling, sectie B nummer 590B en met een totale oppervlakte van 19a 17ca van mevrouw Pruvost
V., Wielewaalstraat 6 te 8432 Middelkerke.
Artikel 2:
Het goed wordt aangekocht tegen de prijs van 42.187,50 euro.
De voorwaarden en de bepalingen opgenomen in de akte worden goedgekeurd. Deze akte wordt als
bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 3:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten voor het budget 2014 vastgelegd worden als
volgt:
-beleidsitem/ AR:

02000/2200007

-actie/ overig beleid:

Overig beleid

-beschikbaar krediet:

€ 100.000,00

-bedrag van de uitgave:

€ 42.187,50

- naam en adres van de begunstigde:

Pruvost Veronique
Wielewaalstraat 6
8432 Middelkerke

- BTW-nr:

Niet van toepassing

Artikel 4:
Afschrift van dit besluit voor betaalbaarstelling over te maken aan de gemeentelijke rekendienst.
Stemming: 20 stemmen voor, 2 onthoudingen
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29. Ondergronds brengen van elektriciteits- en kabeltelevisienet en aanpassen van de
openbare verlichting in de Duinenweg tussen nr. 409 en de parking van het voetbalveld
a) goedkeuring beschrijving en raming
b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat deze werken gebeuren in het kader van een geplande uitbreiding van het gasnet in
de Duinenweg door Infrax;
Gezien het ontwerp voorziet om een vijftal bestaande armaturen te verplaatsen op een nieuwe
openbare verlichtingspaal;
Gelet op de gedetailleerde raming voor deze werken ten bedrage van:
Elektriciteit:

Kabeltelevisie:

Openbare verlichting

€ 5.171,96

€ 4.339,82

€ 19.356,72

Overwegende dat er voor het uitvoeren van bovengenoemde werken op het budget 2014 volgende
kredieten ter beschikking zijn:
Elektriciteit:

Kabeltelevisie:

Openbare verlichting

06400/6640000

06900/6640000

06700/2240007

€ 72.778,87

€ 5.000,00

€ 273.450,47

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 04/03/2014 houdende
principieel akkoord om over te gaan tot het ondergronds brengen van het elektriciteits- en
kabeltelevisienet en aanpassen van de openbare verlichting in de Duinenweg tussen huisnummer 409
en de parking van het voetbalveld voor een totaal geraamd bedrag van 28.868,50 euro:
Elektriciteit:

Kabeltelevisie:

Openbare verlichting

€ 5.171,96

€ 4.339,82

€ 19.356,72

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gezien volgens artikel 26§1.1°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging;
Overwegende dat Infrax de intercommunale is waarbij het gemeentebestuur is aangesloten;
Gezien Infrax is onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten en dus voor soortgelijke werken
aanbestedingen houdt;
Gelet op het gemeentedecreet;

Beslist:
Artikel 1:
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De beschrijving en de raming voor het ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeltelevisienet
en aanpassen van de openbare verlichting in de Duinenweg tussen huisnummer 409 en de parking
van het voetbalveld goed te keuren voor een totaal bedrag van 28.868,50 euro.
Artikel 2:
Omschrijving:

Elektriciteit:

Kabeltelevisie:

Openbare verlichting

-beleidsitem/ AR:

06400/6640000

06900/6640000

06700/2240007

-actie/ overig beleid:

Overig beleid

Overig beleid

Overig beleid

-beschikbaar krediet:

€ 72.778,87

€ 5.000,00

€ 273.450,47

-bedrag van de uitgave:

€ 5.171,96

€ 4.339,82

€ 19.356,72

Artikel 3:
De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de procedure verder te zetten.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
30. Vernieuwen van de openbare verlichting t.h.v. de parking gelegen aan de Normandlaan te
Middelkerke:
a) goedkeuring beschrijving en raming
b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat de technische afdeling de melding heeft gekregen dat een aantal verlichtingspunten
t.h.v. de parking gelegen aan de Normandlaan zich in hele slechte toestand bevinden en een gevaar
vormen;
Gelet op het schrijven dd. 24/01/2012 vanwege het gemeentebestuur aan Infrax, Noordlaan 9 te 8820
Torhout met de vraag om een aantal openbare verlichtingspunten in hele slechte toestand na te kijken
en te herstellen of te vervangen indien nodig;
Gezien het schrijven dd. 25/02/2014 vanwege Infrax te Torhout houdende mededeling van de
prijsofferte voor het vernieuwen van de openbare verlichting t.h.v. de parking gelegen aan de
Normandlaan-Eglantierlaan;
Overwegende dat het ontwerp volgende vernieuwing voorziet van openbare verlichtingspunten:
 6 stalen masten van het type Acros met een lichtpunthoogte van 6m (RALkleur 7016 - dubbele
coating) en voorzien van een armatuur van het type Neos2 (RALkleur 7016)
 2 stalen masten met voetplaat van het type Acros met een lichtpunthoogte van 6m (RALkleur 7016 –
dubbele coating) en voorzien van een armatuur van het type Neos2 (RALkleur 7016)
 3 stalen masten met wandplaat van het type Acros met een lichtpunthoogte van 6m (RALkleur 7016
– dubbele coating) en voorzien van een armatuur van het type Neos2 (RALkleur 7016);
Gelet op het ontwerpplan;
Gezien de gedetailleerde raming voor deze werken ten bedrage van 16.492,87 euro (btw incl.);
Overwegende dat er voor deze werken voldoende kredieten ter beschikking zijn onder het beleidsitem:
06700 – AR: 2240007 van het budget 2014;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 18/03/2014 houdende
principieel akkoord om tegen het geraamde bedrag van 16.492,87 euro (btw incl.) over te gaan tot het
vernieuwen van de openbare verlichting t.h.v. de parking gelegen aan de Normandlaan –
Eglantierlaan te Middelkerke;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren ;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gezien volgens artikel 26§1.1°f) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht kan geschieden bij
onderhandelingsprocedure zonder beroep op mededinging;
Overwegende dat Infrax de intercommunale is waarbij het gemeentebestuur is aangesloten;
Gezien Infrax is onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten en dus voor soortgelijke werken
aanbestedingen houdt;
Gelet op het gemeentedecreet;

Beslist:
Artikel 1:
De beschrijving en de raming voor het vernieuwen van de openbare verlichting t.h.v. de parking
gelegen aan de Normandlaan te Middelkerke goed te keuren voor een bedrag van 16.492,87 euro
(btw incl.).
Artikel 2:
Omschrijving:

Openbare verlichting

-beleidsitem/ AR:

06700/2240007

-actie/ overig beleid:

Overig beleid

-beschikbaar krediet:

€ 254.093,75

-bedrag van de uitgave:

€ 16.492,87

Artikel 3:
De opdracht te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de procedure verder te zetten.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
31. Overeenkomst - gratis gebruik van het openbaar vervoer te Middelkerke op donderdag goedkeuring
Raadslid T. Dedecker verklaart dat zijn fractie zich zal onthouden omdat “gratis” niet bestaat.
Aanvullend merkt hij op dat er ook andere markten zijn in de gemeente dan de donderdagmarkt in de
centrumgemeente.
De burgemeester stelt dat het niet enkel de bedoeling is om de markt centraal te stellen, maar wel om
de inwoners de mogelijkheid te geven om op donderdag “een mooi dagje Middelkerke” te organiseren.

Verslag zitting gemeenteraad op 24/04/2014 - p. 42/48





sector secretariaat

gemeenteraad - verslag

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om het openbaar busvervoer te Middelkerke gratis te
maken op de donderdag om inwoners o.a. de gelegenheid te geven om een bezoek te brengen aan
de wekelijkse markt;
Gelet op de besprekingen met De Lijn Oostende;
Gezien de opmaak van een ontwerpovereenkomst door De Lijn betreffende het gratis gebruik van het
openbaar vervoer te Middelkerke op de donderdag;
Overwegende dat de overeenkomst voorziet in het gratis gebruik van de buslijnen 68 en 69
‘Oostende-Nieuwpoort-Koksijde-Veurne’ en de lijn 66 belbus Middelkerke zones 05-06-07-25-26 en 32
(grondgebied Middelkerke) op donderdag;
Gezien de overeenkomst bepaalt dat het gratis openbaar busvervoer geldig is op donderdag voor alle
reizigers die op- en afstappen aan de haltes die gelegen zijn binnen het grondgebied Middelkerke ;
Overwegende dat de tussenkomst van het gemeentebestuur op basis van ontwaardingen in 2013
wordt geraamd op een forfaitaire kostprijs van 1.327,80 euro per jaar;
Gezien er op het budget 2014 onder het beleidsitem: 02900 – AR: 6494000 een krediet van 10.000,00
euro ter beschikking is;
Gelet op het visum van de waarnemend financieel beheerder dd. 15/04/2014 met de referte
2014/2014;
Gehoord de burgemeester die verklaart dat ook de buslijnen 52 (Oostende-Brugge) en 53 (DiksmuideLeke-Oostende) opgenomen moeten worden in de overeenkomst omdat die buslijnen ook haltes
hebben op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat voorgesteld wordt deze aanvullingen toe te voegen bij wijze van amendement;
Gezien het voorstel van amendement luidend als volgt: “In de overeenkomst betreffende gratis gebruik
van het openbaar vervoer te Middelkerke wordt in artikel 1 §1 vóór de woorden ‘buslijnen 68 en 69’ de
volgende zinsnede ingevoegd ‘buslijn 52 (Oostende-Brugge), buslijn 53 (Diksmuide-Leke-Oostende)
en de’;”
Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over dit amendement: alle aanwezige raadsleden
stemmen voor met uitzondering van G. Verdonck, T. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere,
D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die zich onthouden
Vervolgens wordt gestemd over het voorstel in het algemeen met volgend resultaat:

Alle aanwezige raadsleden stemmen voor met uitzondering van T. Dedecker, C. Niville, D.
De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die zich
onthouden

Beslist:
Artikel 1:
De voorwaarden en bepalingen opgenomen in de overeenkomst opgemaakt door De Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn, zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Motstraat 20 goed te keuren voor
het gratis gebruik van het openbaar busvervoer te Middelkerke op donderdag .
Deze overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven
uitmaken.
Artikel 2:
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De uitgaven tengevolge van deze beslissing moeten voor het begrotingsjaar 2014 vastgelegd worden
als volgt:
Beleidsitem/Algemeen rekeningnummer

02900/6494000

Actie/Overig Beleid

OB

Beschikbaar budget

€ 10.000

Raming

€ 1327,80

Bedrag uitgave

€ 317,99 (BTW incl.)

Begunstigde

De Lijn

Artikel 3:
Afschrift van dit besluit aan de Lijn.
Stemming: 15 stemmen voor, 7 onthoudingen
32. Overeenkomst van derdebetaler tussen De Lijn en de gemeente Middelkerke voor een gratis
netabonnement voor inwoners van 61 tem 64 jaar - goedkeuring
Raadslid T. Dedecker verwijst naar zijn tussenkomst bij het vorig agendapunt. Volgens hem zijn
bejaarden niet per definitie behoeftig. Indien er toch iets gratis moet gegeven worden dan zou hij
opteren voor kinderen en jeugd.
De burgemeester stelt dat slechts 28% van de doelgroep de kaart gebruikt en kadert dit voorstel als
stap in een uitdoofbeleid.
Raadslid L. Maesen merkt op dat er op vandaag al zekere tegemoetkomingen bestaan voor de jeugd
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om een derdebetalerssyteem aan te bieden aan alle
inwoners van 61 tot en met 64 jaar;
Gezien hiervoor een overeenkomst dient afgesloten te worden met De Lijn;
Overwegende dat er momenteel een overeenkomst is met De Lijn voor een derdebetalerssyteem voor
alle inwoners van 60 tot en met 64 jaar;
Overwegende dat deze overeenkomst afgesloten wordt voor één jaar, ingaande op 1 juni 2014 en de
vorige overeenkomst vervangt;
Gelet op de besprekingen met De Lijn Oostende;
Gezien de opmaak van een ontwerpovereenkomst door De Lijn betreffende het derdebetalerssysteem
tussen de De Lijn en de gemeente;
Overwegende dat de overeenkomst voorziet in het aanbieden van een gratis netabonnement voor alle
inwoners van 61 tot en met 64 jaar;
Overwegende dat de tussenkomst van het gemeentebestuur neerkomt op € 1,64 euro per inwoner per
jaar;
Gezien er op het budget 2014 onder het beleidsitem: 02900 – AR: 6494000 een krediet van 31.248,56
euro ter beschikking is;
Gelet op het visum van de waarnemend financieel beheerder dd 15/04/2014 met de refert 2014/200
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Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van G. Verdonck, T. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den
Broucke, M. D’Hondt en B. Ryckewaert die zich onthouden

Beslist:
Artikel 1:
De voorwaarden en bepalingen opgenomen in de overeenkomst opgemaakt door De Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn, zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Motstraat 20 goed te keuren voor
het derdebetalerssyteem dat voorziet in een gratis netabonnement voor alle inwoners van 61 tot en
met 64 jaar.
Deze overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven
uitmaken.
Artikel 2:
De uitgaven tengevolge van deze beslissing moeten voor het begrotingsjaar 2014 vastgelegd worden
als volgt:
Beleidsitem/Algemeen rekeningnummer

02900/6494000

Actie/Overig Beleid

OB

Beschikbaar budget

€ 31.248,56

Raming

€ 31.248,56

Bedrag uitgave

€ 317,99 (BTW incl.)

Begunstigde

De Lijn

Artikel 3:
Afschrift van dit besluit aan de Lijn.
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Stemming: 14 stemmen voor, 8 onthoudingen
Vragen van raadsleden:
Op de opmerking van raadslid B. Ryckewaert dat het meldingsbord i.v.m. overdreven snelheid in de
Oostendelaan ter hoogte van de Sluisvaartstraat niet rood kleurt bij een te hoge snelheid antwoordt de
de korpschef van de lokale politie dat hij dit zal nagaan.
Schepen F. Ampe-Duron vervoegt de zitting
Raadslid D. De Poortere meldt dat een motorrijder al te ijverig zou optreden inzake het dubbel
parkeren in Kerkstraat. Het raadslid heeft bedenkingen bij de manier waarop de motorrijder
verbaliseert. Volgens de korpschef heeft iedere agent verbaliseringsrecht. Er blijkt sprake te zijn van 1
motorrijder. De korpschef zal dit opvolgen.
Raadslid L. Maesen stelt dat er veel verkeer is op de Zeedijk. Hij vraagt een strenger toezicht. Volgens
schepen Francine Ampe-Duron betreft het toegelaten verkeer voorzien van de nodige parkeerkaarten.
De korpschef meldt dat de Zeedijk een probleem vormt wat de controle op de naleving van de
verkeersreglementering betreft. De situatie wordt gecontroleerd. Er worden vergunningen afgeleverd
t.g.v. werken op de Zeedijk.
Raadslid T. Dedecker merkt op dat de speelpleinwerking tijdens de paasvakantie op 1 locatie in
Middelkerke centrum volgens hem goed is verlopen. Hij wil de spreekwoordelijke pluim daarvoor aan
schepen B. Vandekerckhove geven. Raadslid L. Maesen stelt dat de Leffingse werkgroep los moet
beschouwd worden van de speelpleinwerking te Middelkerke. De werkgroep is gegroeid uit de
bezorgdheid omtrent het verdwijnen van de speelpleinwerking te Leffinge. Raadslid D. Van Den
Broucke stelt dat hij vanuit zijn beroepsactiviteiten enkele tekorten heeft vastgesteld die hij
rechtstreeks zal overmaken aan schepen Bart Vandekerckhove.
Op de vraag van raadslid T. Dedecker dat de gemeente een inspanning zou doen om passende
huisvesting te vinden voor de Rode Kruis afdeling, antwoordt OCMW-voorzitter D. Gilliaert dat er met
het Rode Kruis was afgesproken dat zij tijdelijk onderdak krijgen bij het OCMW en intussen moeten
uitkijken naar een andere locatie. Hij verklaart bereid te zijn om te helpen zoeken, maar stelt dat de
gemeente en OCMW-diensten kampen met een beperkte infrastructuur.
Raadslid T. Dedecker stelt dat het Belgisch kampioenschap gsm-werpen tijdens het weekend van 21
juli niet het kwaliteitsvol topevenement is ter vervanging van Zomerhit. Bredene is blijkbaar blij dat het
evenement niet meer op hun grondgebied plaatsvindt. Volgens krantenberichten zou dit evenement
€ 60.000 kosten. De voorzitter stelt dat de beslissing gedragen wordt door het college. Het is geen
vervanger van Zomerhit. De uitkoopsom bedraagt € 20.000. Het totale budget wordt geraamd op
€ 30.000. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Medialaan. De publiciteit
heeft een marktwaarde van € 500.000. Vorig jaar waren er 1.200 deelnemers en 10.000
toeschouwers. Hij stelt voor af te wachten wat het zal brengen en niet voorbarig te besluiten. Op de
vraag van raadslid L. Maesen of er contact opgenomen werd met Bredene antwoordt de voorzitter dat
er gepraat werd met de organisatoren.
Raadslid G. Verdonck vindt het jammer dat de gemeente voor € 500.000 belachelijk gemaakt zal
worden. Hij vindt dit symptomatisch voor het huidig toeristisch beleid. Hij pleit ervoor om zo vlug
mogelijk werk te maken van vzw Toerisme. De voorzitter antwoordt met een verwijzing naar de
voorbije klachtenprocedure i.v.m. de statuten en stelt dat de nodige besluiten voorbereid worden.
Op de vraag van raadslid Danny Van Den Broucke vanaf wanneer de toeristische gemeenteplannen
van de gemeente opnieuw beschikbaar zullen zijn antwoordt de voorzitter dat dit zal onderzocht
worden.
Op de vraag van raadslid Danny Van Den Broucke of de werken in en rond Leffinge niet beter kunnen
gecoördineerd en gepland worden, antwoordt schepen L. Pylyser-Dewulf dat er langs de vaart sprake
was van een noodsituatie, dat de Leffinge brug open zal zijn op 1 mei en dat de werken te Wilskerke
volgens planning verlopen. Raadslid D. Demarcke herinnert aan zijn vroegere tussenkomsten i.v.m.
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de gebrekkige signalisatie van de omleidingen. Hij vraagt om meer aandacht te geven aan een goede
signalisatie .
Raadslid L. Maesen verlaat de zitting.
Raadslid G. Verdonck verwijst naar een anonieme brief die hij ontvangen heeft i.v.m. sluikstorten
(vermoedens van asbest) en vraagt of het besuur die brief ook ontvangen heeft en welke opvolging
eraan gegeven wordt? Schepen F. Ampe-Duron verklaart van niets te weten en zal desgevallend de
milieudienst en de politie in schakelen. De korpschef meldt dat er morgen een overleg zal
plaatsvinden en dat het een gerechtelijk dossier betreft waarover hij verder niet mag communiceren.

Openbare vergadering (vervolg)
35. Vrijwillige brandweer - vacantverklaring van één betrekking van sergeant via bevordering
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het overleg dd. 15/01/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer en de personeelsdienst;
Gelet op het overleg dd. 17/02/2014 tussen de officier-dienstchef Marc De Jonghe van de vrijwillige
brandweer, de personeelsdienst, het secretariaat en de secretaris;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 24/04/2014 (34) betreffende de bevordering tot eerste
sergeant;
Overwegende dat er door voornoemde bevordering één betrekking vrij is van sergeant die kan
begeven worden via bevordering;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 19/12/2013 (11) betreffende wijzigingen basisreglement
gemeentelijke vrijwillige brandweer – vaststelling;
Gelet op de bepalingen van het basisreglement, inzonderheid art. 19 bevorderingen – algemene- en
bijzondere voorwaarden sergeant;

Beslist:
Artikel 1:
De vacante betrekking van sergeant bij het vrijwillig brandweerkorps vacant te verklaren en te laten
begeven via bevordering.
Artikel 2:
Alle in dienst zijnde brandweerlieden zullen in kennis gesteld worden via een dienstnota van de vacant
plaats van sergeant en van de practica om te solliciteren.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur.
de secretaris
Pierre Ryckewaert
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