Verslag gemeenteraadszitting op 08/02/2018
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;
G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. ClaeysGoemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke,
B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, K. Devos, S. Van den Bossche, A. Goethaels, W. Desender,
raadsleden;
J. Duchi, korpschef (voor agendapunt 1 t.e.m. 5 en 17)
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

C. Niville, raadslid;
N. Lejaeghere, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 17;
D. Van Den Broucke, raadslid verontschuldigd voor agendapunt: 13, 14, 15, 16, 17;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder
meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.
Openbare vergadering
1. Verslag gemeenteraadszitting dd. 21/12/2017 - goedkeuring
Raadslid D. Van Den Broucke vraagt naar de opvolging van de rol van de Vlaamse bouwmeester
i.v.m. het torenhoog gebouw voorzien in het kader van het vakantiedomein Duinenzicht. De voorzitter
antwoordt dat voorliggend agendapunt de goedkeuring van het verslag betreft en dat men nu niet
inhoudelijk op de vraag kan ingaan.
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van G. Verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere,
D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche en A. Goethaels die tegen
stemmen en D. Van Den Broucke die zich onthoudt.
Stemming: 13 stemmen voor, 10 stemmen tegen, 1 onthouding
2. Toekenning eretitel van eregemeenteraadslid aan de heer Gerard Soete - goedkeuring

08/02/2018

De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien artikel 69 van het gemeentedecreet;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 11/04/2013(4) houdende de goedkeuring van het
reglement inzake het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of
gemeenteraadslid;
Gezien het schrijven dd. 22/12/2017 vanwege diverse zetelende gemeenteraadsleden met het
verzoek tot het toekennen van de eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid aan de heer Gerard
Soete;
Gezien de stukken in het dossier;
Overwegende dat de heer Gerard Soete voldoet aan de gestelde voorwaarden om de eretitel van
gemeenteraadslid te bekomen;
Gezien de gegevens in verband met de anciënniteit als volgt:


Gemeenteraadslid: van 31/08/1995 tot 21/12/2017;

Gezien artikel 2 2

de

lid van het voornoemd reglement;

Gezien de verdiensten en het onberispelijk gedrag van betrokkene;
Gezien de instemming van betrokkene met het verzoek van de raadsleden;
Gezien het resultaat van de geheime stemming: x stemmen voor, x stemmen tegen;
Er zijn geen blanco en geen ongeldige stembiljetten;
Bijgevolg;

Beslist:
Artikel 1:
Aan de heer Gerard Soete wordt de eretitel van eregemeenteraadslid van de gemeente Middelkerke
toegekend.
De eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid of schepen mag niet worden gevoerd:
1. Gedurende de periode dat het mandaat van burgemeester, schepen, gemeenteraadslid of lid
van de raad van het OCMW nog wordt uitgeoefend;
2. Door een door de provincie, gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
bezoldigde persoon.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit aan de heer Gerard Soete en de informatiedienst.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Lokale politie - aankoop motorfiets en toebehoren via raamovereenkomsten - goedkeuring
beschrijving en raming alsook vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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;
Overwegende dat de lokale politie Middelkerke over 4 dienstmotorfietsen beschikt, aangekocht in
2008 en 2009;
08/02/2018

Gezien er momenteel nog 3 van de 4 motorfietsen operationeel zijn en dat deze, na jaren van
intensief gebruik, ernstige tekenen van slijtage vertonen, waarbij de kosten hoog beginnen op te
lopen;
Overwegende dat onlangs al 1 motorfiets werd vervangen (via beslissing van het schepencollege dd.
28/11/2017 – punt 41);
Gezien er voorgesteld wordt om nog 2 eens motorfietsen te vervangen en dit voor een geraamd
bedrag van € 46.800 (BTW incl.);
Overwegende dat net zoals voor de vorige motorfiets opnieuw een beroep kan worden gedaan op het
raamcontract Procurement 2016 R3 004 – BMW ten behoeve van de geïntegreerde politie, zoals
toegewezen aan de firma BMW Group Belux, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem;
Gezien er ook een aantal radiocommunicatie-accessoires voor de motorfietsen dienen te worden
aangekocht zodat de helmen gekoppeld kunnen worden aan de nieuwe radio’s;
Overwegende dat de aankoop van deze accessoires geraamd wordt op € 2.300 (BTW incl.);
Gezien deze accessoires kunnen worden aangekocht via het raamcontract ASTRID CD-MP-00-40 ten
behoeve van de geïntegreerde politie bij de firma ABIOM, Oostjachtpark 18 te 9100 Sint-Niklaas;
Overwegende dat voor beide dossiers samen een bedrag van € 50.000 voorzien werd onder
artikelnummer 330/743-51 in het budget 2018;

Beslist:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aankoop van 2 motorfietsen via het lopende raamcontract Procurement 2016
R3 004 – BMW ten behoeve van de geïntegreerde politie, zoals toegewezen aan de firma BMW
Group Belux, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem, voor een geraamd bedrag van € 46.800 (BTW incl.)
Artikel 2:
Akkoord te gaan met de aankoop van een aantal radiocommunicatie-accessoires via het raamcontract
ASTRID CD-MP-00-40 ten behoeve van de geïntegreerde politie bij de firma ABIOM, Oostjachtpark 18
te 9100 Sint-Niklaas voor een geraamd bedrag van € 2.300 (BTW incl.).
Artikel 2:
Opdracht te geven aan het college om deze opdracht af te handelen.
Artikel 3:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing vast te leggen als volgt:
Begrotingsartikel

330/743-51

Beschikbaar krediet

€ 50.000 (BTW incl.) in het budget 2018

Bedrag van de raming (incl. BTW)

Motorfiets : € 46.800 (BTW incl.)
Accessoires : € 2.300 (BTW incl.)

Leverancier / dienstverlener

Motorfiets : BMW Group Belux, Lodderstraat 16 te 2880
Bornem
Radiocommunicatie : ABIOM, Oostjachtpark 18 te 9100 StNiklaas

Artikel 4:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de betrokken diensten.
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Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4. Lokale politie - vacantverklaring 1 INP interventie - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone
Middelkerke vastlegt;
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden
van de lokale politie;
Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater;
Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van
21/06/2011 (5);
Overwegende dat ingevolge de benoeming van INP Lieven VAN BEVER bij de PZ Gent, en diens
mutatie op 01/03/2018, er een plaats vrijkomt in de poule interventie;
Overwegende dat voor deze plaats voldoende budget is voorzien binnen de begroting;
Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaats of tot herroeping door de
gemeenteraad;
Om deze redenen,

Beslist:
Artikel 1:
Er wordt één plaats INP interventie vacant verklaard.
Artikel 2:
Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het inwinnen van het advies van een selectiecommissie,
waarvan de leden als volgt worden bepaald:
Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier.
Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5. Lokale politie - vacantverklaring 1 ICT-consulent - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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De gemeenteraad, handelend als politieraad van de lokale politie van Middelkerke – PZ 5451;
Gelet op art 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveau’s;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het KB van 5 september 2001 dat de minimale personeelsformatie van de politiezone
Middelkerke vastlegt;
Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden
van de lokale politie;
Gelet op art VI.II.16 van voornoemd KB;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gezien de omzendbrieven GPI15, GPI15bis en GPI15quater;
Gelet op de personeelsformatie van de politiezone zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van
21/06/2011 (5);
Overwegende dat op de formatie een plaats calog niv B- ICT-consulent is voorzien, die tot op heden
niet werd ingevuld;
Overwegende dat voor deze plaats voldoende budget is voorzien binnen de begroting;
Overwegende dat de invulling van deze plaats zich opdringt teneinde de continuïteit in de zone en de
ontdubbeling van de cel ICT te bewaken;
Overwegende dat een doorgedreven selectie zich opdringt waarbij ook de praktische kennis van ICT
wordt afgetoetst;
Overwegende dat de vacantverklaring geldt tot invulling van de plaats of tot herroeping door de
gemeenteraad;
Om deze redenen,

Beslist:
Artikel 1:
Er wordt één plaats calog niv B - ICT-consulent vacant verklaard.
Artikel 2:
Als selectiemodaliteit wordt gekozen voor het organiseren van één of meer praktische proeven en het
inwinnen van het advies van een selectiecommissie, waarvan de leden als volgt worden bepaald:
Voorzitter: de heer J. Duchi, korpschef, of de door hem aangewezen officier.
Bijzitters: nader te bepalen door de voorzitter, en minstens bekleed met de graag van HINP of calog
niv B.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6. Beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek - aanstelling afgevaardigde
van CD&V t.v.v. Hilde Huyghe
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(67) i.v.m. het aanduiden van mevrouw Hilde
Huyghe in het beheersorgaan gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek als afgevaardigde van
CD&V;
Gezien mevrouw Hilde Huyghe ontslag heeft ingediend bij mail dd. 03/01/2018;
Gezien CD&V recht heeft op een mandaat in bedoeld beheersorgaan;
Gezien de voordracht van mevr. Jovita Paeye als afgevaardigde van CD&V in voornoemd
beheersorgaan ter vervanging van mevrouw Hilde Huyghe;
De raad gaat bijgevolg over tot de geheime stemming overeenkomstig artikel 35§2–2° van het
gemeentedecreet;
Gezien de uitslag van deze stemming als volgt:
Naam en Voornaam kandidaat

Ja

Neen

Jovita Paeye

24

0

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten;
Beslist:
Artikel 1:
Mevr. Jovita Paeye, Duinenweg 277 te 8430 Middelkerke wordt aangesteld als afgevaardigde van
CD&V in het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum, musea en bibliotheek, ter vervanging
van mevrouw Hilde Huyghe.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit zal aan betrokkenen en de cultuurbeleidscoördinator bezorgd worden.
7. IVOO - voordracht 1 lid van bestuur t.v.v. Gerard Soete
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op artikels 28, 35 en 43§2-5° van het gemeentedecreet;
Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IVOO;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale;
Gezien Gerard Soete ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid en inmiddels werd vervangen;
Gezien er bijgevolg een nieuwe bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van IVOO dient
voorgedragen te worden;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Naam en Voornaam

Ja

Neen

Ampe-Duron Francine

21

3

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten;

Beslist:
Artikel 1:
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Bijgevolg wordt schepen Francine Ampe-Duron, Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke voorgedragen als
kandidaat bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van IVOO (ter vervanging van G. Soete).
Artikel 2:
Deze voordracht blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de
vertegenwoordigers.
8. IMWV - voordracht 1 lid van bestuur t.v.v. Gerard Soete
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op artikels 28, 35 en 43§2-5° van het gemeentedecreet;
Gezien de gemeente lid is van de intercommunale IMWV;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gezien de regeling van de gemeentelijke vertegenwoordiging in voornoemde intercommunale;
Gezien Gerard Soete ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid en inmiddels werd vervangen;
Gezien er bijgevolg een nieuwe bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van IMWV dient
voorgedragen te worden;
Gezien de ingediende kandidaturen;
Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt:
Naam en Voornaam

Ja

Neen

Devos Kristof

20

4

Er zijn 0 blanco of ongeldige stembiljetten;

Beslist:
Artikel 1:
Bijgevolg wordt raadslid Kristof Devos, Merdaenspolder 19, 8434 Middelkerke voorgedragen als
kandidaat bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van IMWV (ter vervanging van G. Soete).
Artikel 2:
Deze voordracht blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken intercommunale en aan de
vertegenwoordigers.

9. OVCO - aanstelling 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering t.v.v.
Gerard Soete
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente lid is van de intercommunale opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende;
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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 vereniging 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;
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 gemeenteraadsbeslissing dd. 28/05/2014(7) houdende de aanstelling van 2
vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene vergadering;
Gezien Gerard Soete ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid en inmiddels werd vervangen;
Gezien er een nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van
OVCO dient aangesteld te worden;
Gezien de ingediende kandidatuur;
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:

Devos Kristof

Ja

Neen

19

5

Er zijn 0 blanco en of ongeldige stembiljetten.

Beslist:
Artikel 1:
Raadslid Kristof Devos, Merdaenspolder 19, 8434 Middelkerke aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van OVCO
voor de volledige verdere legislatuur (t.v.v. G. Soete).
Artikel 2:
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 OVCO, p/a Vindictivelaan 1, 8400
Oostende.

10. IMWV - aanstelling effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering t.v.v. K. Devos
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de ‘intercommunale Maatschappij voor
Watervoorziening’, afgekort tot 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 vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
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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;
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 het besluit van de gemeenteraad dd. 15/01/2015(6) houdende de aanstelling van 1
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de IMWV;
Gezien het besluit van heden namens de voordracht van dhr. K. Devos als lid van bestuur van IMWV;
Gezien dhr. K. Devos bijgevolg niet langer kan zetelen als vertegenwoordiger van de gemeente in de
algemene vergadering van IMWV en dat de gemeente bijgevolg verzocht wordt een andere effectief
vertegenwoordiger aan te duiden;
Gezien de ingediende kandidatuur;
Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt:
Effectief vertegenwoordiger:
Claeys-Goemaere Katrien

Ja

Neen

21

2

Er zijn 0 blanco en 1 ongeldig stembiljet.

Beslist:
Artikel 1:
Raadslid Katrien Claeys-Goemaere Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke aan te duiden als
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de IMWV
voor de volledige verdere legislatuur ter vervanging van raadslid K. Devos.
Artikel 2:
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.
11. Strandconcessie 2018-2026 - goedkeuring
Op de vraag van raadslid J.M. Dedecker of er nu ook een jetski-mogelijkheid wordt voorzien in
Westende, antwoordt de burgemeester dat er inderdaad een insteekzone is voorzien, maar dat de
voorliggende concessie daar niets mee te maken heeft. Er is een afspraak om geen jetski’s toe te
laten. Wegens de nabijheid van het natuurgebied zou er wellicht ook geen toestemming verleend
worden.
Schepen J. Devey vult aan met de opmerking dat er in het nieuwe KB een regeling is uitgewerkt
waarbij de burgemeester het gebruik van jetski’s kan toestaan in de bedoelde zone.
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 betreffende de strandconcessies;
Gezien het besluit dd. 11/05/2017 (27) van de gemeenteraad tot goedkeuring van het besluit dd.
03/02/2017 van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust tot het verlenen van de strandconcessie
aan de gemeente Middelkerke voor het jaar 2017;
Gelet op het schrijven dd. 01/12/2017 van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust tot overmaking
van de strandconcessie aan de gemeente Middelkerke voor de periode 2018-2026;
Overwegende dat de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust de goedkeuring vraagt aan de gemeente
Middelkerke van deze strandconcessie;
Overwegende dat ten opzichte van de strandconcessie 2017 enkel artikel 5 is toegevoegd aan de
concessie teneinde de vergoedingsregeling te verduidelijken;
Overwegende dat het concessievoorstel een looptijd heeft van 9 jaar en dat deze langere looptijd de
mogelijkheid biedt aan de kustgemeenten om contracten af te sluiten met exploitanten waarbij
voldoende rechtszekerheid wordt geboden om te investeren;
Overwegende dat bijgevolg kan worden ingestemd met het ontwerp van strandconcessie 2018-2026;
Overwegende dat via het meerjarenplan de nodige kredieten zijn voorzien of dienen te worden
voorzien;
Gezien het visum van de financieel beheerder met refertenummer 2017/606;

Beslist:
Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de ‘strandconcessie 2018-2026 Middelkerke’ zoals
verleend door de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust.
De tekst van het besluit wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven
uitmaken.
Artikel 2:
De uitgaven ten gevolge van deze beslissing moeten vastgelegd worden als volgt:
Beleidsitem / AR

07110/6102999

Actie / overig beleid

Overig beleid

Beschikbaar krediet

Voldoende voorzien in meerjarenplan

Bedrag van de uitgave (incl. BTW)

€ 10.000 (raming)

Naam en adres van de begunstigde

Vlaams Gewest, afdeling Kust
Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende

Artikel 3:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (per
aangetekend schrijven), aan de sportdienst, aan de technische afdeling, aan VVW Westende en aan
de concessionarissen stranduitbating.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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12. Ontwerpakte verkoop stuk grond t.h.v. Golfbrekerslaan 26 en Madeliefjesweg 6 –
goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien het besluit dd. 28/3/2017(61) van het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring
van de gebruiksovereenkomst voor een stuk openbaar domein (groenzone) ter hoogte van de
Golfbrekerslaan 26 te Middelkerke en de Madeliefjeslaan 6 te Middelkerke tussen de gemeente
Middelkerke en dhr. en mevr. Van Gaeveren - De Smet en dhr. en mevr. De Winter - Baeten;
Overwegende dat beide gebruikers vragende partij zijn om elk hun in gebruik gegeven stuk grond aan
te kopen palend aan hun eigendom;
e

Overwegende dat de derde aanpalende eigenaar van het perceel gelegen te Middelkerke, 2 afdeling,
sectie c, nr. c319e3 en c319t3, dd. 02/05/2017 heeft verklaard niet geïnteresseerd te zijn in aankoop
van een gedeelte van het perceel;
Overwegende het voorstel om aldus over te gaan tot de verkoop van het stuk grond, opgedeeld in 2
loten, waarvan elke eigenaar het deel zal aankopen die paalt aan zijn eigendom;
Overwegende dat de eigenaars zelf op eigen kosten een landmeter-expert hebben aangesteld voor
het opmeten van het stuk grond en de opdeling ervan in 2 loten;
Gelet op het opmetingsplan van landmeter-expert Thomas Van den Neucker dd. 15/04/2017;
Overwegende het voorstel om lot 1 (43 m²) te verkopen aan dhr. en mevr. Van Gaeveren – De Smet,
eigenaars van de Golfbrekerslaan 26, en lot 2 (15 m²) te verkopen aan dhr. en mevr. De Winter –
Baeten, eigenaars van de Madeliefjesweg 6;
Gezien het besluit dd. 09/05/2017(61) van het college van burgemeester en schepenen waarbij:
- principieel akkoord wordt gegaan om het stuk grond, zoals opgemeten door landmeterexpert Thomas Van den Neucker en opgedeeld in 2 loten t.h.v. de Golfbrekerslaan 26 en
Madeliefjesweg 6, te verkopen aan de aanpalende eigenaars, dhr. en mevr. Van Gaeveren –
De Smet en dhr. en mevr. De Winter – Baeten.
- notaris Hans Vanhimbeeck uit Middelkerke wordt aangesteld voor de begeleiding van deze
verkoop.
Overwegende dat de prijs in principe dient te worden vastgelegd bij schattingsverslag, maar de
percelen zo klein zijn dat de kosten voor de opmaak van een schattingsverslag niet opwegen
tegenover de gebeurlijke verkoopprijs;
Overwegende dat wordt voorgesteld een eenheidsprijs te bepalen per m² op basis van een bestaande
referentie nl. het schattingsverslag van landmeter Vandewalle dd. 03/12/2012 voor vergelijkbare
tuingronden waarbij de schattingsprijs op € 25 per m² wordt bepaald.
Overwegende dat bij toepassing van de ABEX-index dit vandaag een verkoopprijs zou betekenen van
€ 27 m² (afronding van 26,975);
Overwegende dat de te verkopen gronden evenwel zijn verzwaard met een erfdienstbaarheid ten
gunste van Farys/TWMW en Infrax in het kader van de werken Miami-wijk waardoor de
gebruiksmogelijkheden de facto beperkt worden en hiervoor gebeurlijk een minwaarde kan worden
toegekend;
Gelet de bespreking dd. 24/10/2017 in het college van burgemeester en schepenen waarbij, rekening
houdende met voorgaande overwegingen, is voorgesteld de verkoopprijs te bepalen op € 22 per m²;
Overwegende dat de kosten voor de verkoop ten laste vallen van de kopers;

Beslist:
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Artikel 1:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte voor verkoop van het stuk grond, zoals
opgemeten door landmeter-expert Thomas Van den Neucker en opgedeeld in 2 loten waarbij lot 1 (43
m²) wordt verkocht aan dhr. en mevr. Van Gaeveren – De Smet, eigenaars van de Golfbrekerslaan 26,
voor de verkoopprijs van € 946 en waarbij lot 2 (15 m²) wordt verkocht aan dhr. en mevr. De Winter –
Baeten, eigenaars van de Madeliefjesweg 6 voor de verkoopprijs van € 330.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële afdeling en aan de notaris.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
13. Erfpachtovereenkomst tennishal Duinenweg - aanvulling artikel 2 - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Raadslid D. Van Den Broucke verlaat de vergadering ingevolge artikel 27§1 van het
gemeentedecreet;
Gezien het gemeenteraadsbesluit dd. 08/05/2003 tot goedkeuring van de erfpachtovereenkomst
“tenniscomplex Duinenweg” tussen de gemeente Middelkerke en BVBA tennis;
Gelet op de occasionele vragen van organisatoren om de tennishal te gebruiken in het kader van
evenementen en manifestaties;
Gezien artikel 2 §1 lid 1 van de erfpachtovereenkomst;
“ ART. 2 – BESTEMMING
§ 1. Het complex is in hoofdzaak bestemd voor de exploitatie van een tenniscomplex in de
ruimste zin van het woord. In tweede orde mag de erfpachter in de lokalen alle activiteiten
organiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de sportbeoefening, in de
ruimste zin van het woord. (…)”
Overwegende dat artikel 2 §1 lid 1 en in het bijzonder de omschrijving “rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de sportbeoefening, in de ruimste zin van het woord” in het verleden aanleiding
heeft gegeven tot interpretatieproblemen waarbij het college van burgemeester en schepenen soms
diende over te gaan tot weigering van gevraagde activiteiten;
Overwegende dat het wenselijk is een duidelijker kader te creëren omtrent de in het kader van de
erfpacht toegelaten activiteiten en de modaliteiten ervan;
Overwegende dat de interpretatieproblemen kunnen worden ondervangen door een vooraf bepaald
kader te creëren waarbij een beperkt aantal vrije activiteiten worden toegelaten en hiertoe de
modaliteiten worden vastgelegd, zonder hierbij afbreuk te doen aan de in artikel 2 van de
erfpachtovereenkomst bepaalde bestemming;
Overwegende dat de tennishal Duinenweg bovendien als overdekte locatie uniek is binnen het
grondgebied voor het inrichten van grote activiteiten, ongeacht de weersomstandigheden;
Overwegende dat dit gewijzigd kader bijgevolg aansluit bij de economische realiteit;
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gehoord de burgemeester met het voorstel om dit agendapunt te verdagen, omdat er nog aan het
voorstel gesleuteld moet worden, zoals het voorzien van de tussenstap waarbij het gemeentebestuur
iedere aanvraag moet behandelen.
Volgens raadslid J.M. Dedecker is dit voorstel tot verdaging zeer verstandig en zal het de duur van
deze raadszitting met ongeveer 1 uur verminderen. Volgens het raadslid is het niet nodig om iets te
veranderen en kan men zich beroepen op artikel 10 van de overeenkomst. Omdat de canon niet
betaald werd is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen. Dit zou ook beter zijn voor de
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ruimtelijke inplanting van het nieuw te bouwen zwembad en er komt ruimte vrij voor een eventuele
feestzaal, want in het nieuwe casino is dit niet voorzien. Het raadslid wijst op de impact van een
gebeurlijke wijziging op de nieuwe legislatuur. De erfpachter bevindt zich volgens de financiële
gegevens in faling. Het raadslid verklaart zich hoe dan ook tegen het voorstel tot aanpassing te
verzetten. Hij vergelijkt de situatie van de tennisballon met die van het nabij gelegen petanquelokaal
en stelt dat er sprake is van twee maten en gewichten. Terwijl de tennis financieel gecompenseerd
wordt voor het gebruik bij evenementen (er is bijv. € 25.000 voorzien in het budget van de
Noordzeecross voor de tennis,…), krijgen de uitbaters van het petanquelokaal geen enkele
compensatie als hun ruimte ingepalmd wordt voor een evenement. Het raadslid stelt dat er tevens
juridische problemen zullen rijzen bij een aanpassing van de erfpachtovereenkomst, omdat D. Van
Den Broucke nog steeds gemeenteraadslid is (met verwijzing naar verklaringen van de secretaris
tijdens de vorige raadszitting) en omdat de principes van de vrije mededinging geschonden worden.
Op de opmerking van de burgemeester dat het raadslid kennelijk alles plat wil leggen in de gemeente
en dat er nood is aan een evenementenhal, antwoordt raadslid J.M. Dedecker dat zij al 18 jaar aan de
macht is en in dit verband niets heeft gedaan. Zelfs in het nieuwe casino is er slechts een ruimte van
2
383 m . De burgemeester ontkent dit en stelt dat er in het casino een ruime evenementenzone is
voorzien in de overdekte hal.
Raadslid T. Dedecker stelt dat zijn fractie niet steeds overal tegen is, maar dat men correct moet
handelen en de wetgeving moet respecteren. De nood aan evenementenruimte heeft men zelf
gecreëerd. Raadslid J.M. Dedecker vult aan met de opmerking dat hij zich eventueel akkoord kan
verklaren met het voorzien van 1 evenement per jaar, mits het o.a. goedgekeurd wordt door de
gemeenteraad. Dit is iets anders dan voorliggend voorstel.
Volgens raadslid T. Dedecker komt dit voorstel neer op een financiële gunst aan de erfpachter van
€35.000 per jaar (5 evenementen die telkens maximum 7 dagen mogen duren a rato van €1.000 per
dag). Dit komt neer op ongeveer de jaarlijkse canon en betekent in de praktijk een soort verdoken
overheidssteun. Nog volgens het raadslid hypothekeert het voorstel de toekomstige legislatuur en
schendt men de regels van de vrije mededinging door en cours de route de spelregels te veranderen.
Raadslid G. Verdonck verklaart zich akkoord met de opmerkingen van raadsleden Dedecker. Volgens
hem is het een vestzak/broekzak-operatie. Hem stoort vooral dat het voorstel wordt gemotiveerd met
een verwijzing naar “meer duidelijkheid en aanpassing aan de economische realiteit”, terwijl het in
werkelijkheid dient om dezelfde persoon steeds opnieuw te plezieren. Er waren tijdens de vorige
legislatuur reeds diverse suggesties om de overeenkomst aan te passen, maar die werden toen
terecht steeds van tafel geveegd. Het raadslid kan niet anders dan besluiten dat deze meerderheid
nog snel enkele aanpassingen wil doen voor de verkiezingen. Volgens hem is de enig correcte
werkwijze het beëindigen van de erfpachtovereenkomst want er zijn redenen genoeg. Nadien kan
men dan een nieuw voorstel formuleren.
Volgens de burgemeester gebeurt er meer en meer op het sportpark en dient men rekening te houden
met het feit dat het sporthotel niet langer kan gebruikt worden. Volgens haar wil het voorstel dit gebrek
aan evenementenruimte opvangen en heeft het als zodanig niets met de persoon van de erfpachter te
maken.
Raadslid J.M. Dedecker vraagt uitdrukkelijk om de situatie van de petanque te onderzoeken,
inzonderheid wat compenserende maatregelen betreft voor het niet-gebruik van de infrastructuur
wegens evenementen. De voorzitter stelt dat er akte wordt genomen van zijn vraag.
De voorzitter vraagt vervolgens om te stemmen over het voorstel om dit agendapunt te verdagen.
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen
voor.

Beslist:
Artikel 1:
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Het agendapunt tot aanvulling van artikel 2 van de erfpachtovereenkomst tennishal Duinenweg wordt
verdaagd.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dossierbeheerder.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
14. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Middelkerke - wijziging - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het ‘gebruiksreglement de culturele infrastructuur Middelkerke’ – zoals vastgesteld in de
Gemeenteraad d.d. 14/04/2016 (3) waarin de regels zijn opgenomen met betrekking tot het gebruik
van de gemeentelijke zalen behorend tot de culturele infrastructuur (Scora in Schore, Oud
Gemeentehuis in Mannekensvere, Ter Zelte in Slijpe,…)
Gelet op de opname van de zaal, gelegen in de Fleriskotstraat 33B te Wilskerke, in de culturele
infrastructuur van Middelkerke;
Overwegende dat door deze opname het gebruiksreglement van de culturele infrastructuur van
Middelkerke dient aangepast te worden, meer bepaald het artikel met betrekking het
toepassingsgebied (artikel 2), door toevoeging van de zaal in Wilskerke, gelegen Fleriskotstraat 33B;
Overwegende dat het ontwerp van aanpassing werd voorgelegd voor advies op 22/01/2018 aan het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, bibliotheek en musea, vermits het tot hun
bevoegdheden behoort advies te verlenen over alle aspecten van het beheer van het
gemeenschapscentrum, de musea en de bibliotheek;
Gelet op het gunstig advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, bibliotheek en
musea;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
Het ‘gebruiksreglement culturele infrastructuur Middelkerke’, zoals vastgesteld in de gemeenteraad
dd. 14/04/2016 (3) wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 2 wordt in de tabel na zaal Scora een nieuwe rij ingevoegd luidend als volgt:
Zaal Wilskerke

Fleriskotstraat 33 B
8431 Wilskerke

1 zaal met bar

Artikel 2:
De aanpassing bedoeld in artikel 1 treedt onmiddellijk in werking.
Artikel 3:
Dit besluit wordt bekend gemaakt op decretaal voorziene wijze.
Artikel 4:
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de cultuurdienst.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
15. RUP nr. 40 “Rauschenbergplein” – kennisname gemotiveerd advies GECORO + definitieve
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan
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Raadslid G. Verdonck vindt het jammer dat er geen rekening is gehouden met de opmerkingen zoals
onder meer door hem geformuleerd tijdens de raadszitting van juli 2017. Hij bepleit een meer
eigentijdse invulling en vindt het voorzien van tennisterreinen in het centrum achterhaald. Omdat hij er
meer van verwacht kan hij het voorgestelde RUP niet goedkeuren.
Raadslid T. Dedecker sluit zich daar bij aan. Hij vindt het een gemiste kans. Ook al om het centrum
van Westende-bad te verschuiven van de Meeuwenlaan naar het Rauschenbergplein. Het raadslid
vindt dat er zelfs niet over dit agendapunt zou mogen gestemd worden omdat de bijgevoegde
plannetjes suggestief en onduidelijk zijn. Zo zijn de afmetingen van La Terrazza bewust verkleind om
de impact op het plein te minimaliseren. Hij is voorstander voor een onderzoek naar de mogelijkheid
om La Terrazza te onteigenen. Volgens het raadslid is het nu onmogelijk door de onaantastbaarheid
bij het huidig bestuur van de eigenaar van La Terrazza. De gemeente is terecht gekomen in een
absurde situatie waarbij de inrichting van het Rauschenbergplein afgestemd wordt op La Terrazza,
terwijl dit ooit illegaal gebouwd werd. Het raadslid vindt het jammer dat er geen circulatieparking
voorzien werd onder het plein, wat mogelijk moest zijn daar de tennisterreinen op straatniveau worden
gebracht. Het “knippen” van de Zonnelaan heeft daarenboven een impact op het verkeer.
Schepen L. Pylyser-Dewulf verduidelijkt dat het RUP een kader met algemene richtlijnen biedt. Binnen
de perken van de bindende inrichtingsprincipes is een ruime ruimtelijke invulling mogelijk. Ook de
mogelijkheid van een ondergrondse parking is voorzien.
Na de kennisgeving van de inrichtingsprincipes door de schepen stelt raadslid G. Verdonck dat er nu
meer vragen dan antwoorden zijn. Hij stelt dat een RUP normaal gewijzigd wordt om een bepaalde
visie te kunnen realiseren, maar dat uit het antwoord van de schepen blijkt dat er nog geen visie is. Op
de ontkenning van deze stelling door schepen L. Pylyser-Dewulf reageert raadslid G. Verdonck met de
opmerking dat hij die visie dan wil horen, maar dat de oppositie en de inwoners blijkbaar niet mogen
weten wat men eigenlijk wil.
Volgens raadslid D. De Poortere heeft men te vluchtig gereageerd op opmerkingen ivm de
verkeersveiligheid en de mobiliteit, onder meer ivm de Zilvermeeuwenlaan en de tramoversteken.
Volgens hem rijzen er vragen bij de toename van de intensiteit van het verkeer en heeft men in het
kader van het RUP de mobiliteitsproblematiek op een te kleine oppervlakte afgewogen.
Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat er een mobiliteitsstudie is gebeurd en dat men tot de conclusie
komt dat de impact niet moet overschat worden. Er wordt geen ventweg voorzien. De oversteken voor
voetgangers en voertuigen werden besproken met AWV (het aantal blijft gelijk, de plaatsen worden
enigszins aangepast).
Met een verwijzing naar de parking Badenlaan stelt raadslid T. Dedecker dat hij niet tegen een
randparking is, maar dat die parking dan ondergronds moet voorzien worden.
Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat de bodem dit niet toelaat in de Badenlaan en dat de kosten
ongeveer viervoudig zijn. De technische onmogelijkheid wordt betwist door raadslid T. Dedecker met
onder andere een verwijzing naar de kanaaltunnel.
Raadslid L. Maesen vindt het RUP het missen van een unieke kans. Hij had liever een tabula rasa
gehad, maar blijkbaar blijft alles ongeveer bij het oude.
Raadslid S. Van den Bossche vraagt of de lokale handelaars bevraagd werden. Schepen L. PylyserDewulf antwoordt dat er overleg is geweest met de lokale handelaarsbond. Zij zijn ook vragende partij
om het plein aan te pakken. Zij zijn voorstander voor een verkeersluw centrum.
Raadslid J.M. Dedecker vindt het geheel een gemiste kans. Ook hij is voorstander van een tabula
rasa. Het bestuur zou beter een beroep doen op een internationale urbanisator voor het ontwikkelen
van een visie. De meerprijs voor een ondergrondse parking kon betaald worden met de gemiste
inkomsten van het casino-project. Hij herinnert het bestuur aan zijn vroeger gestelde vraag ivm een
visie op het aantal tennisterreinen in het kader van een ruimer sportplan.
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 09/04/2015 houdende de gedeeltelijke in herzieningstelling
van het BPA nr. 9 “Middelkerke Uitbreiding” en het BPA nr. 17 “Westende Bad”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 14/07/2015 houdende de
aanstelling van Adoplan als ontwerper van het nieuw op te maken RUP “Rauschenbergplein”;
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 plan-MER 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. 40 “Rauschenbergplein” werd onderworpen aan de verplichte
adviesronde;
Overwegende dat volgende adviesorganen werden gevraagd advies uit te brengen: Deputatie van de
provincie West-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen, Vlaamse Milieu Maatschappij,
Departement LNE, Agentschap Wegen en Verkeer, GECORO, Toerisme Vlaanderen, Sport
Vlaanderen, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen;
Overwegende dat een plenaire vergadering werd georganiseerd dd. 16/01/2017 waarbij volgende
adviesorganen waren vertegenwoordigd: Agentschap Wegen en Verkeer;
Overwegende dat door de adviesorganen het volgende advies werd uitgebracht:
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig advies
1. Is de nevenbestemming handel aangewezen op het plein? Is dit een pleinondersteunende
functie?
2. Hoe wordt de maximale bebouwbare oppervlakte van 1500m² onderbouwd?
3. De maximale bouwhoogte van constructies voor de sportactiviteiten bedraagt 10m. Is dit niet
veel voor een luifel? Is dit de bouwhoogte ten opzichte van het maaiveld of ten opzichte van
de verzonken tennisterreinen?
4. De doorwaadbaarheid van het plein in zowel dwarse als lengte richting wordt onvoldoende
vertaald in de verordenende voorschriften.
Ruimte Vlaanderen – West-Vlaanderen: voorwaardelijk gunstig advies
1. Een bepaling omtrent een technische ruimte voor de toegelaten constructies lijkt aangewezen.
2. Daarnaast lijkt het zinvol om voor de eventuele nooduitgangen van de (nieuwe) ondergrondse
parking een locatie te voorzien en deze expliciet in de stedenbouwkundige voorschriften toe te
laten.
Vlaamse Milieumaatschappij: gunstig advies
Toerisme Vlaanderen: gunstig advies
Sport Vlaanderen: gunstig advies
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: gunstig advies
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen: geen advies ontvangen
Departement LNE: gunstig advies – ontheffing opmaak ruimtelijk veiligheidsrapport
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Agentschap Wegen en Verkeer: voorwaardelijk gunstig advies
1. Voetgangersoversteekplaats
Ter hoogte van de projectzone bevinden er zich momenteel drie voetgangersoversteken. AWV
vindt een bijkomende voetgangersplaats onaanvaardbaar.
2. Knippen Zomerlaan
AWV vraagt dat het effect van het knippen van de Zomerlaan op het verkeer op de N034
verder wordt onderzocht.
3. Ventweg tussen Zomerlaan en Zilvermeeuwlaan
Het effect van de aanleg van een ventweg tussen de Zilvermeeuwlaan en de Priorijlaan op het
verkeer op de N034 dient cfr. het advies van AWV eveneens verder te worden onderzocht.
4. Effect op tramdoorsteken
Verder is AWV vragende partij dat het effect van de ontwikkeling op de tramdoorsteken ter
hoogte van het plangebied verder dient te worden onderzocht. Meer bepaald ten gevolge van
het knippen van de Zomerlaan, aanleg ventweg en bijkomend ondergronds parkeerareaal.
GECORO: voorwaardelijk gunstig advies
1. Het ontwerp slaagt erin vanaf de Zeedijk een aanzuigeffect te creëren. Gezien vanaf de
Parklaan – H. Jasparlaan is dit aanzuigeffect te weinig aanwezig. Daar zorgen de toekomstige
luifel en het clubgebouw voor een potentiële barrièrewerking tussen het plein/Zeedijk en de
Parklaan – H. Jasparlaan. De stedenbouwkundige voorschriften dienen de openheid van de
zuidzijde van het plein te verankeren om de relatie en het contact tussen de Zeedijk en de
Parklaan – H. Jasparlaan te vrijwaren en verder te versterken. Zo moeten de gebouwen en
constructies voldoende transparant zijn en mogen ze de openheid van het plein niet in het
gedrang brengen.
2. De GECORO stelt zich vragen bij de noodzaak en meerwaarde van de ventweg. De
GECORO is er niet van overtuigd dat de verkeersveiligheid baat heeft bij de aanleg van een
ventweg. Dit dient verder onderzocht te worden. Als blijkt dat er geen of beperkte meerwaarde
te realiseren valt, wordt aangeraden de ventweg te schrappen.
3. De nevenbestemming handel dient complementair te zijn met de sport- en recreatiefunctie van
het plein.
4. De constructies i.f.v. de toegang voor voetgangers tot de ondergrondse parkeergarages
zouden ook moeten vrij in te planten zijn los van de andere bebouwing op het plein. Een
efficiënte inrichting van de ondergrondse parkeergarages kan een inplanting van de
toegangen voor voetgangers los van de bebouwing op het plein vereisen. De inplanting en het
voorkomen van deze gebouwtjes dienen de openheid van het plein te respecteren. Ze mogen
tevens geen obstakel vormen voor het inrichten van evenementen. Dit alles dient verankert te
worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering opgemaakt door de technische afdeling;
Overwegende dat de verschillende gemeentelijke sectoren gevraagd werden advies uit te brengen
over het voorliggende voorontwerp van RUP;
Overwegende dat volgend advies werd ontvangen:
Welzijn – jeugddienst:
Enkele bedenkingen bij dit ontwerp:
1. Ik zou het betreuren als het verkeers- en familieplein dat amper vorig jaar werd aangelegd
weer zou verdwijnen. Het is momenteel echt een ontmoetingsplein waar bij mooi weer heel
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veel kinderen en jonge gezinnen vertoeven om met de billenkar te rijden, met de step, twister
te spelen, een hinkelspel te spelen, … In het kader van Middelkerke Kindvriendelijke
(toeristische) Gemeente vind ik het belangrijk dat er steeds een focus blijft op kinderen en
jonge gezinnen in de publieke ruimte! (Kids in the middle is niet voor niets onze slogan
terzake)
2. Hoewel ik de filosofie wel begrijp om de glazen wand weg te nemen tussen zeedijk en het
plein, vrees ik dat dit nadelige gevolgen zal hebben voor de beleving op het plein op 2
aspecten: enerzijds zal het plein een echt “trekgat” worden, anderzijds zal het plein heel vaak
bedekt liggen met zandhopen. De glazen wand biedt nu immers 2 ontegensprekelijke
voordelen: 1) de dijkwandelaar kan nu beschut, van de wind, genieten van de zon, wat zeker
voor de vele senioren in het voorjaar en najaar een enorm voordeel is. Deze banken zitten
steeds propvol zonnekloppers. 2) Het plein zelf is steeds zo goed als zandvrij, ideaal voor
onder meer billenkarren, steps, skaten, …
3. In een bepaald scenario is er sprake tot 7 sportvelden, terwijl er geen ruimte meer is voor spel
en ontmoeting voor jongeren
4. Is een groenzone op deze plaats opportuun? Behalve dat dit schaduw zou kunnen voorzien
(op andere plaatsen al voldoende aanwezig) biedt dit geen meerwaarde
Conclusie: er moet mijn inziens, vanuit ons profiel als kindvriendelijke gemeente en die zich tevens
een uitgesproken toeristisch profiel wil aanmeten tav jonge gezinnen, absoluut meer aandacht zijn
voor kinderen en jonge gezinnen bij het ontwerpen van een publieke ruimte op zo’n toeristische
hotspot. Blijft dit “een grote lege ruimte” zullen jongeren deze plek sowieso proberen te claimen, met
als gevolg klachten m.b.t. overlast.
Voorstellen:
1. voorzien van multi-sport terrein, waar voetbal, basket, mogelijk is. Er is nu een éénzijdige
concentratie van racketsporten (padel en tennis). Wordt dit niet voorzien, zal dit spontaan
gebeuren op het grote plein of in de ondergrondse parking, , wat zal leiden tot zgn. overlast
omdat dit dan zogezegd niet hoort op die locatie
2. ruimte voor billenkarren, voor skaten, rolschaatsen en steppen … is noodzakelijk. De zeedijk
is onlosmakelijk verbonden met billenkarren, steppen, skaten, rolschaatsen, … (dijkbeleving)
3. een van wind beschutte plaats om te zonnebaden is absoluut aangewezen
Tot slot: probeer van het plein een zone te maken waar zowel kinderen, ouders als grootouders
comfort en plezier vinden, zonder dat ze elkaar hiervoor dienen te storen.
Welzijn – duurzaamheid:
Vraag om mogelijkheid open te laten om ondergrondse containers voor verschillende afvalsoorten te
voorzien.
Politiezone Middelkerke:
Wij hebben het voorontwerp tot herinrichting van het Rauschenbergplein met de nodige aandacht
bekeken en stellen meerdere problemen vast.
1. Wij stellen vast dat het verkeersaspect wel wordt vermeld, maar dat de visie ter zake te weinig
werd ontwikkeld.
2. In het document wordt niet vermeld dat er op het plein tussen de Zeedijk en de Zomerlaan
meerdere garages zijn. Deze zullen uiteraard verder bereikbaar dienen te blijven en het moet
duidelijk zijn welke trajecten dienen gevolgd te worden.
3. Tevens wordt geen aandacht geschonken aan het feit dat er op het plein meerdere
horecazaken zijn die toelevering nodig hebben. Indien dit gebeurt door (grotere)
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vrachtwagens moeten deze een plaats hebben en moet er een aanrij – en afrijmogelijkheid
zijn.
4. Het schrappen van de doorgang tussen Zomerlaan en Zonnelaan zal gevolgen hebben voor
de verkeersdrukte in de Zilvermeeuwenlaan. Deze straat is nu al te smal
voor tweerichtingsverkeer en zeker de aansluiting met de Parklaan is op heden reeds
problematisch. Dat op deze hoek ook de in- en uitrit van de parkeergarage komt, maakt het
probleem nog acuter.
5. Het gros van het verkeer in Westende-Bad tussen de Rotonde en het Rauschenbergplein zal
bij het wegrijden via de Zilvermeeuwenlaan moeten, wat een grote druk zal betekenen in de
weekends en toeristische periodes.
6. De Zilvermeeuwenlaan is ook de meest gebruikte toegangsweg naar het strand voor de vele
voetgangers komende van de campings gelegen in de Graaf Janstraat/Duinenlaan. Het is
weinig waarschijnlijk dat deze voetgangers gebruik zullen maken van de nieuwe oversteek ter
hoogte van de sportzone.
7. Het verkeer in Westende –Bad dat van West naar Oost moet zal niet meer over het plein
kunnen en moeten afrijden via de Priorijlaan (kant West), de trambaan moeten dwarsen, na
500 meter een tweede keer de trambaan moeten dwarsen om opnieuw binnen te rijden via de
Zilvermeeuwenlaan. Dit genereert tal van potentiële verkeersconflicten niet in het minst met
de tram.
8. Het grootwarenhuis Delhaize (Zomerlaan) wordt beleverd door grote vrachtwagens. Als de
verbindingsweg wordt gesupprimeerd moet er aan een aanrij en afrijtraject voor deze
vrachtwagens worden gedacht.
9. De piste van de ventweg wordt open gelaten maar er wordt opgemerkt dat dit de oversteek
van de Jasparlaan door voetgangers zou bemoeilijken. Anderzijds zal bij het ontbreken van
een ventweg de drukte op de N34 stijgen.
Met andere woorden: het is ons helemaal niet duidelijk hoe met dit plan een goede
verkeersafwikkeling zal worden bereikt.
Wij adviseren om bij de verdere ontwikkeling hieraan de nodige aandacht te besteden. Zoals in het
verleden reeds opgemerkt in andere dossiers moet bij het ontwikkelen van deze visie worden
nagedacht hoe deze aan de weggebruikers zal worden bekend gemaakt. Dit zal via verkeersborden
moeten gebeuren. Wij vragen dat samen met de bouwplannen ook een verkeersbordenplan wordt
opgemaakt.
Tot slot adviseer ik dat –voor zover dit nog niet zou gebeurd zijn- het advies van de
mobiliteitsambtenaar wordt ingewonnen.
Overwegende dat de nutsmaatschappijen gevraagd werden advies uit te brengen over het
voorliggende voorontwerp van RUP;
Overwegende dat volgend advies werd ontvangen:
Farys:
Indien er op het plein terrassen worden aangelegd dan dient er rekening gehouden te worden met
onderstaande:
1. Voorstel om de bodem van het terras in wegneembare delen te voorzien om zo de
bereikbaarheid van de bestaande drinkwaterleiding en aansluitingen te garanderen. Gesloten
constructies bovenop de bestaande drinkwaterleiding zijn hoe dan ook te vermijden.
2. Bij aanleg van een ondergrondse parking dient rekening gehouden te worden met de
aanwezige drinkwaterleidingen. Kosten voor aanpassingen zijn ten laste van de bouwheer.
Telenet:
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1. Er bevindt zich een ondergrondse transport glasvezelleiding langs de te knippen
verbindingsweg Zomerlaan/Zonnelaan en de Zilvermeeuwenlaan. Kosten voor het verplaatsen
van de leiding als gevolg van de aanleg van de ondergrondse parking zijn voor de bouwheer.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 28/02/2017 houdende
bespreking van de adviesronde en de plenaire vergadering:
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen:
1. De nevenbestemming handel blijft behouden. De nevenbestemming dient echter
complementair te zijn met de sport- en recreatiefunctie van het plein (zie ook verder bij
GECORO).
2. De maximale bebouwbare oppervlakte van 1500m² dient verder onderbouwd te worden.
3. Voor bepaalde sporten (bv. tennis) is een vrije hoogte nodig van 10m. In die optiek wordt de
maximale bouwhoogte opgetrokken naar 12m.
4. De stedenbouwkundige voorschriften i.v.m. de doorwaadbaarheid van het plein dienen verder
verfijnt te worden.
Ruimte Vlaanderen – West-Vlaanderen:
1. De stedenbouwkundige voorschriften dienen verder aangevuld te worden met bepalingen
omtrent technische ruimten bij de toegelaten constructies.
2. Nooduitgangen dienen opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften. Een
locatie vastleggen is niet opportuun. Uit de inrichting van de toekomstige ondergrondse
parkeergarage zal blijken waar de nooduitgangen het best voorzien worden.
Agentschap Wegen en Verkeer:
1. Voetgangersoversteekplaats
Tijdens de plenaire vergadering wordt gesteld dat het gaat om een verschuiving van een
bestaande voetgangersoversteek. Het aantal voetgangersoversteken neemt dus niet toe.
AWV kan zich hierin vinden.
2. Knippen Zomerlaan
Het effect van het knippen van de Zomerlaan op het verkeer op de N34 dient verder
onderzocht te worden.
3. Ventweg tussen Zomerlaan en Zilvermeeuwlaan
Het effect van de aanleg van een ventweg tussen de Zilvermeeuwlaan en de Priorijlaan op het
verkeer op de N034 dient verder onderzocht te worden.
4. Effect op tramdoorsteken
Het effect van de ontwikkeling van het plangebied op de tramdoorsteken ter hoogte van het
plangebied dient verder onderzocht te worden. De nodige aandacht dient uit te gaan naar de
gevolgen van het knippen van de Zomerlaan, de aanleg van een ventweg en het bijkomende
ondergronds parkeerareaal.
GECORO:
1. De stedenbouwkundige voorschriften dienen verder verfijnt te worden teneinde tegemoet te
komen aan de geformuleerde opmerkingen inzake openheid en transparantie. De relatie
Zeedijk – Parklaan/H. Jasparlaan dient te worden gevrijwaard en versterkt.
2. Zie hierboven bij advies Agentschap Wegen en Verkeer.
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3. De nevenbestemming handel dient complementair te zijn met de sport- en recreatiefunctie van
het plein.
4. De constructies i.f.v. de toegang voor voetgangers tot de ondergrondse parkeergarages
dienen ook vrij inplantbaar te zijn. De inplanting en het voorkomen van deze gebouwtjes
dienen de openheid van het plein te respecteren. Ze mogen tevens geen obstakel vormen
voor het inrichten van evenementen.
Welzijn – jeugddienst:
De toelichtingsnota bevat een aantal mogelijke invullingen van het plein. Deze zijn echter niet bindend
voor de toekomstige inrichting van het plein. Zij hebben als doel na te denken over de potenties van
het plein. De stedenbouwkundige voorschriften voorzien in ruime inrichtingsmogelijkheden en laten
ook de voorstellen uit het advies toe.
Bij de toekomstige inrichting van het plein zal het advies in overweging genomen worden.
Welzijn – duurzaamheid:
De stedenbouwkundige voorschriften laat het voorstel uit het advies toe. Bij de toekomstige inrichting
van het plein zal het advies in overweging genomen worden.
Politiezone Middelkerke:
1. Naar aanleiding van het advies van Agentschap Wegen en Verkeer zal dit verder uitgewerkt
worden.
2. Bij de opmaak van een nieuw inrichtingsplan voor het plein zal deze opmerking worden
meegenomen.
3. Idem punt 2. Het plein blijft overrijdbaar i.f.v. laden en lossen.
4. Idem punt 1.
5. Idem punt 1.
6. Idem punt 1.
7. Idem punt 1.
8. Idem punt 2.
9. Idem punt 1.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan dient voor advies voorgelegd te worden aan de mobiliteitsambtenaar.
Farys:
Bij de toekomstige inrichting van het plein zal het advies in overweging genomen worden.
Telenet:
Bij de toekomstige inrichting van het plein zal het advies in overweging genomen worden.
Overwegende dat de nodige aanpassingen werden uitgevoerd conform de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen dd. 28/02/2017;
Overwegende dat het voorontwerp van RUP voor advies werd voorgelegd aan de gemeentelijke
mobiliteitsambtenaar;
Gelet op het advies van de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar:
1. Ik sluit mij aan bij punt 1 van de politie dat het verkeersaspect zeker nog gedetailleerd zal
moeten bekeken worden.
2. Het verkeer vanuit de Distellaan (die momenteel eenrichtingsverkeer is in de richting van het
Rauschenbergplein) zal moeten kunnen blijven ontsluiten via de Priorijlaan. Er is geen
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mogelijkheid om daar tweerichtingsverkeer toe te laten. Bovendien kan daar niet gekeerd
worden.
3. Er zou ook eens moeten nagedacht worden over het al dan niet invoeren/uitbreiden van de
voetgangerszone. Dit zal consequenties hebben voor het ontwerp van het plein. De belevering
van de horecazaken zou dan kunnen meegaan in hetzelfde regime als de huidige
voetgangerszone op de Koning Ridderdijk en de Zeedijk.
4. Wat betreft de garages. Er zijn er volgens mij enkel (een 3-tal) aan de oostzijde tussen de
Zeedijk en de Zonnelaan. De garages zullen inderdaad te allen tijde bereikbaar moeten
blijven.
5. De aansluitingen van de Zilvermeeuwenlaan en de Priorijlaan met de N34 Parklaan en de
verkeerscirculatie zal gedetailleerd moeten bekeken worden (eventueel tellingen laten
uitvoeren in het deel weg dat gesupprimeerd zou worden). Een adviesvraag/overleg met AWV
en mogelijks ook De Lijn zal hier dan nodig zijn.
6. Voor Delhaize zie ik niet direct problemen. De winkel wordt beleverd vanuit de Zomerlaan en
de vrachtwagens kunnen via de Priorijlaan wegrijden. Op het kruispunt Zomerlaan –
Priorijlaan zal wel rekening moeten gehouden worden met de draaicirkels maar dit is voor alle
kruispunten zo.
Overwegende dat het advies van de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar aansluit bij het advies van
politiezone Middelkerke. Bij de opmaak van een nieuw inrichtingsplan voor het plein zullen de
opmerkingen worden meegenomen. Het verkeersaspect werd verder uitgewerkt naar aanleiding van
het advies van Agentschap Wegen en Verkeer;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/07/2017 houdende voorlopige vaststelling van het
ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 40 “Rauschenbergplein”;
Overwegende dat er gedurende de periode van 14/08/2017 tot en met 12/10/2017 een openbaar
onderzoek naar bezwaren georganiseerd werd;
Gelet op het proces-verbaal van opening van onderzoek dd. 14/08/2017;
Gelet op het proces-verbaal van neerlegging dd. 10/08/2017;
Gelet op het getuigschrift van bekendmaking dd. 10/08/2017;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting dd. 12/10/2017 waaruit blijkt dat er 1 bezwaar werd
ingediend:


Residentie Annick p/a Andé Waegeneire, H. Jasparlaan 184/703 8434 Westende Bad

Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in vergadering van
dd.14/11/2017 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren heeft gebundeld en behandeld;
Overwegende dat volgend advies werd geformuleerd:
Het ontwerp van RUP nr. 40 “Rauschenbergplein” wordt gunstig geadviseerd mits rekening te houden
met volgende opmerkingen:


De GECORO neemt kennis van het gunstig advies van de deputatie van de provincie WestVlaanderen en sluit zich hierbij aan.



De GECORO neemt kennis van het gunstig advies van de Departement Omgeving en sluit
zich hierbij aan.



De GECORO neemt kennis van het bezwaar van de bewoners van Residentie Annick, H.
Jasparlaan 184 te Westende.
De stedenbouwkundige voorschriften bepalen “De relatie Zeedijk - Parklaan / H. Jasparlaan
dient te worden gevrijwaard en versterkt door gebruik te maken van voldoende transparante
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materialen. De constructies mogen hierbij de openheid van het plein niet in het gedrang
brengen.” Daarenboven mag de totale oppervlakte van de overdekking voor sportterreinen
maximaal 3000m² bedragen. Het betreft hier een klein percentage van de totale oppervlakte
van het plein. Dit zorgt voor een beperkte impact van een luifelconstructie op de omgeving.
Een zicht op het landschap of op de zee kan niet geprivatiseerd worden. Er wordt geopteerd
om de sportvelden op het plein meer bespeelbaar te maken het hele jaar door door middel
van een overdekking. Zoals hierboven aangehaald wordt de impact van deze overdekking
door middel van doordacht geformuleerde stedenbouwkundige voorschriften beperkt
gehouden.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 28/11/2017 houdende
behandeling van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening:


Advies deputatie van de provincie West-Vlaanderen: het college van burgemeester en
schepenen neemt kennis van het gunstig advies.



Advies Departement Omgeving: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis
van het gunstig advies.



Advies GECORO: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gunstig
advies.



Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard: de stedenbouwkundige
voorschriften zijn erop gericht de impact van een luifelconstructie op de omgeving te
beperken. Zo mag de openheid van het plein niet in het gedrang gebracht worden en wordt de
totale oppervlakte van de overdekking voor sportterreinen beperkt tot maximum 3000m². Dit is
slechts een fractie van de totale oppervlakte van het plein.
Daarenboven valt op te merken dat een zicht op het landschap of op de zee niet kan
geprivatiseerd worden.

Overwegende dat het ontwerp werd aangepast conform de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen dd. 28/11/2017;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor
met uitzondering van G. Verdonck en L. Maesen die tegen stemmen en T. Dedecker, J.M. Dedecker,
N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche en A. Goethaels
die zich onthouden.

Beslist:
Artikel 1:
Er wordt kennis genomen van het gemotiveerd advies van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening.
Artikel 2:
Het ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 40 “Rauschenbergplein” wordt definitief vastgesteld.
Artikel 3:
De goedkeuringsprocedure wordt verdergezet.
Stemming: 13 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 8 onthoudingen
16. Ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeltelevisienet en vernieuwen openbare
verlichting n.a.v. aanleg van vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in de Brugsesteenweg en
Schorestraat:
a) goedkeuring beschrijving en raming
b) vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen
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De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat het studiebureau Grontmij Vlaanderen nv uit Brugge, inmiddels genaamd Sweco
Belgium nv, in het college van burgemeester en schepenen dd. 06/11/2007 werd aangesteld als
ontwerper voor het aanleggen van een fietspad langs de N367 op het vak Brugsesteenweg vanaf de
Diksmuidestraat (N369) tot de grens met Nieuwpoort en langs de N302 op het vak Schorestraat vanaf
de Brugsesteenweg (N367) tot de grens met Diksmuide;
Overwegende dat in het college van burgemeester en schepenen dd. 16/05/2017 het wegentracé van
de bouwaanvraag door het gemeentebestuur Middelkerke strekkende tot het aanleggen van een
vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de Brugsesteenweg en Schorestraat principieel werd
goedgekeurd;
Gelet op het voorstel van Infrax om n.a.v. van de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad
langs de Brugsesteenweg en Schorestraat over te gaan tot het ondergronds brengen van de
bestaande elektriciteits- en kabeltelevisienetten en het renoveren van de bestaande openbare
verlichting in de Brugsesteenweg;
Gezien het schrijven dd. 21/12/2017 vanwege Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout houdende
mededeling van de prijsoffertes voor het ondergronds brengen van de elektriciteits- en
kabeltelevisienetten en het renoveren van de openbare verlichting in het kader van de aanleg van een
vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in de Brugsesteenweg en de Schorestraat;
Gelet op de gedetailleerde ramingen voor deze werken voor een totaal bedrag van 139.510,94 euro
(btw incl.) en samengesteld als volgt:
Omschrijving

Openbare verlichting

Elektriciteit

Kabeltelevisie

Kruispunt
Schorestraat/Brugsesteenweg

€ 18.441,18

€ 13.354,41

€ 0,00

Brugsesteenweg t.h.v.
Mannekensvere:

€ 31.622,69

€ 0,00

€ 0,00

Uniebrug Mannekensvere

€ 8.446,01

€ 17.884,57

€ 0,00

Schorestraat deel
Spermalie/Schore

€ 7.805,36

€ 41.956,72

€ 0,00

Totaal:

€ 66.315,24

€ 73.195,70

€ 0,00

Overwegende dat er voor het ondergronds brengen van de elektriciteits- en kabeltelevisienetten en
het renoveren van de openbare verlichting n.a.v. de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad
in de Brugsesteenweg en de Schorestraat onder het budgetjaar 2018 volgende kredieten beschikbaar
zijn:
BI/AR

Krediet

Openbare verlichting

06700/2240007

€ 300.000,00

Elektriciteit

06400/6640000

€ 75.000,00

Gezien de wet van 15/06/2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15/07/2011 – KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
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Gelet op het KB van 14/01/2013 – KB 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 van de overheidsopdrachten en dus voor soortgelijke
werken aanbestedingen houdt;
Gelet op het gemeentedecreet;

Beslist:
Artikel 1:
De beschrijving en de raming voor het ondergronds brengen van de elektriciteits- en
kabeltelevisienetten en het renoveren van de openbare verlichting n.a.v. de aanleg van een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad in de Brugsesteenweg en de Schorestraat goed te keuren voor een totaal
bedrag van 135.510,94 euro (btw incl.).
Artikel 2:
- beleidsitem/ AR/

06700/2240007

06400/6640000

- actie/ overig beleid:

OB (A-lijst)

OB (A-lijst)

- beschikbaar krediet:

€ 300.000,00

€ 75.000,00

- bedrag van de uitgave:

€ 66.315,24

€ 73.195,70

- naam en adres van de begunstigde:

Infrax
Noordlaan 9
8820 Torhout

- BTW-nummer

BE 0882.509.166

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.

(Raadslid Natacha Lejaeghere verlaat de zitting tijdens de vragenronde.)
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1. Van raadslid Dirk De Poortere
(thema: evenementenkalender 2018)

Antwoord van schepen M. Landuyt:
De principiële goedkeuring van het college betekent dat de organisatoren de nodige
schikkingen kunnen treffen voor de organisatie van het evenement.
De knelpunten werden uitgeklaard tijdens een overlegvergadering.
De evenementenkalender werd goedgekeurd tijdens de zitting van 6/02/2018. Dit is ten
hoogste 14 dagen later dan anders.
Uit de bespreking:
- Ook problematiek taakverdeling is aan bod gekomen.
- Na principiële goedkeuring moeten organisatoren volledig dossier indienen om vergunning te krijgen.
- Met organisatoren van grote evenementen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.
2. Van raadslid Anthony Goethaels
(thema: parkeren Spermaliestraat)

“Langs de Spermaliestraat ter hoogte van huisnr 107 (bebouwde kom) staat er een
verkeersbord E11, halfmaandelijks beurtelings parkeren. De mensen die daar parkeren
worden beboet omdat ze op een voetpad parkeren. De enige manier om correct te parkeren is
op de rijbaan zelf maar dat zorgt dan terug voor gevaarlijke verkeerssituaties omdat de
Spermaliestraat een hoofdweg is om Middelkerke binnen te rijden. Is het mogelijk om
parkeerstroken te voorzien naast de rijbaan?”
Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf:
De Spermaliestraat valt onder het beheer van Agentschap Wegen en Verkeer. Er zal dus
sowieso advies moeten gevraagd worden voor het aanbrengen van parkeervakken.
Voor het aanbrengen van parkeervakken dient er trouwens een vrije zone van minstens 1,5 m
voor voetgangers vrij gehouden worden tussen de rand van de openbare weg en het
geparkeerde voertuig. Aangezien er momenteel slechts een ruimte is van 3 meter tussen de
rijweg en de rand van de openbare weg zouden de parkeervakken 0,5 meter over de rijweg
komen. De Spermaliestraat is geselecteerd als secundaire weg en genereert veel verkeer. Het
is dus niet aangewezen om auto’s gedeeltelijk te laten parkeren op de rijweg.
Wij hebben contact opgenomen met de politie in verband met de boetes en blijkbaar werden
er mensen beboet omdat ze in de tegengestelde richting geparkeerd stonden en niet omdat ze
parkeerden op het voetpad. Er zouden meermaals verwittigingen gegeven zijn, maar toch
bleven de mensen volharden en verkeerd parkeren. Het schilderen van parkeervakken zou
hier dus geen oplossing bieden.
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Uit de bespreking:
- J.M. Dedecker: is men niet afhankelijk van goodwill politie bij het parkeren?
- L. Pylyser-Dewulf: het voorstel van raadslid A. Goethaels is praktisch niet te realiseren.
- Burgemeester: bij aanleg ringweg zal de Spermaliestraat heringericht worden. Er zal dan met die
problematiek uiteraard rekening gehouden worden.
3. Van raadslid Anthony Goethaels
(thema: locatie kunstgrasveld)

“In de begroting voor 2018 staat er voor een bedrag van €450.000 voor de aanleg van
kunstgrasvel. Is er nu al geweten op welke locatie dit komt?”
Antwoord van schepen J. Devey:
Momenteel is de locatie voor een kunstgrasveld nog niet bepaald.
Er wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit: burgemeester, schepen van sport,
sportdienst en afdelingshoofd Vrije Tijd, technische dienst en 2 afgevaardigden van
voetbalvereniging SKM Spermalie Middelkerke, DAVO Westende en SC Lombardsijde.
Dit projectteam formuleert als basis de noodzaak voor een kunstgrasveld en maakt een
grondig en doordacht projectplan op. De eerste vergadering is binnenkort gepland.
Uit de bespreking:
A. Goethaels: raar om al kredieten te voorzien zonder dat men weet waar het veld aangelegd zal
worden.
J. Devey: er is ook groeiende vraag om tijdens zomerperiode velden te gebruiken. Nu kan dit niet
wegens het inzaaien.
4. Van raadslid Lode Maesen
(thema: Vraag tot aansluiting Middelkerke bij de statiegeldalliantie
“Vraag tot aansluiting Middelkerke bij de statiegeldalliantie.
De Statiegeldalliantie roept de regeringen op om in 2018 statiegeld op alle PET-flessen en
blikjes in te voeren. Een aantal Vlaamse gemeenten sloot zich daar onlangs bij aan. Mijn
vraag is om ook Middelkerke toe te voegen aan de alliantie.
Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Er wordt
geschat dat de invoering tot een daling van 40% van dit soort zwerfvuil kan leiden. Daardoor is
er minder dierenleed, een betere recyclage van waardevolle materialen en zijn er minder
opruimkosten voor lokale overheden. In sommige buurlanden zoals Duitsland is dit al een
evidentie, maar in Vlaanderen moet men er tot nog toe niet van weten.
Nochtans is de overlast die dergelijke blikjes en flessen veroorzaken niet te onderschatten.
Wandel op een mooie, zonnige ochtend maar eens op het strand. Langs de vloedlijn zal je tal
van aangespoelde blikjes en flesjes vinden. Ook onze landbouwers zijn vragende partij voor
statiegeld, want blikken en flesjes zorgen ervoor dat het maaisel niet kan gebruikt worden
omdat het een gevaar vormt voor grazend vee.
Zwerfvuil is een van de grootste bekommernissen van de burger. Een aantal burgers nam zelf
al het initiatief om zwerfvuil op te ruimen, maar het blijft dweilen met de kraan open. Met
statiegeld geef je deze vrijwilligers een duwtje in de rug, want het kan niet de bedoeling dat zij
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het afval van anderen zomaar blijven opruimen. Dit is de kans om er iets aan te doen door
druk te leggen op de hogere overheid.”
Antwoord van schepen Francine Ampe-Duron:
Initiatieven om het zwerfvuil te verminderen, zijn zeker het bekijken waard.
Dit lijkt eerder een materie om op te volgen door een hogere overheid. Niet alle
kustgemeenten zitten op zelfde golflengte (Oostende = neen; De Panne = ja). Ook andere
elementen spelen een rol bij bestrijden zwerfvuil.
Er zijn wel enkele bemerkingen die wat meer onderzoek vragen. Er is volledig dossier nodig.
Het college wenst dit verder te bekijken vooraleer een beslissing wordt genomen.
Uit de bespreking:
- L. Maesen: wil garantie dat punt geagendeerd wordt op eerstvolgende zitting van het college en de
gemeenteraad. Schepen F. Ampe-Duron herhaalt dat volledig dossier nodig is. Volgens L. Maesen
kost de statiegeldregeling geen geld en kan het georganiseerd worden, wat o.m. blijkt in de
buurlanden.
- Schepen J. Devey: als iemand sluikstorten ziet, gelieve dan werf te verwittigen zodat zo vlug als
mogelijk het nodige kan gedaan worden.
- B. Ryckewaert: glascontainer op Marktplein werd verplaatst van agoraspace naar achterkant
bibliotheek. Volgens J. Devey is dit reeds twee manden geleden gebeurd. De eerste veertien dagen
stond er een bord met kennisgeving van de verplaatsing. De verplaatsing is een gevolg van het
inzetten van grotere voertuigen door de ophaalfirma.
5. Van raadslid Natacha Lejaeghere
(thema: werken Hofstraat Westende Dorp)
“Hofstraat Westende Dorp
Sinds 6/11/17 is men er aan het werken.
Hoever staan de werken en worden de mensen op de hoogte gehouden indien de werken
zolang duren?”
Antwoord van schepen L. Pylyser-Dewulf:
Er werd inderdaad gestart met de opbraak en de voorbereidende werken op 06/11/2017. Het
was namelijk de bedoeling om deze overstortconstructie te bouwen en volledig af te werken
tegen het eind van het jaar, doch het is anders verlopen.
Na het vrijgraven van de bouwput werden er damplanken geheid en daarbij werd een
waterleiding doormidden gesneden. Dit was de eerste vertraging. Discussie ligging
waterleiding is nog altijd lopende met Farys, maar dit terzijde.
Nadien moesten de hoeken worden opgegrout om binnensijpelend grondwater te vermijden.
Op deze groutmachine moest een tijdje worden gewacht wegens vertraging op een andere
werf door het slechte weer (sneeuw).
Daarna werd begonnen met de grondwaterverlaging binnen de bouwput en de verdere
uitgraving. We kregen echter het grondwaterniveau niet op het gewenste peil. Er was
‘onderloopsheid’ onder de damplanken.
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Op advies van een gespecialiseerde firma werden er 2 dieptebronnen bijgeplaatst naast de
klassieke bronbemaling. Deze week werd geconstateerd dat het grondwaterpeil voldoende is
gezakt om op het gewenste niveau verder uit te graven en hopelijk de vloerplaat te kunnen
gieten in beton. Vanaf volgende week kan dan worden gestart met de opbouw van de
overstortconstructie. Voor de volledige uitharding en afwerking mag men rekenen op 5 weken,
wat wil zeggen dat wij de Hofstraat terug zullen kunnen openstellen ten vroegste op 15 maart
2018.
De werken worden vermeld op de website en nogmaals in de ‘Sirene’ van maart, weliswaar
met niet zo veel technische uitleg.
Uit de bespreking:
- T. Dedecker: Blijkbaar zijn er tal van problemen verbonden aan de werken te Westende.
- Schepen L. Pylyser Dewulf ontkent dit. De doortocht zit op schema. Hofstraat is het gevolg van
overmacht. Strandlaan past in plannen (o.a. ivm tijdelijke inrichting school in Calidris).
- J.M. Dedecker maakt melding van verkeerde datum ivm voltooiing van werken (31/12/2017) die zou
zijn doorgegeven door de administratie aan de instanties die zich bezig houden met de toepassing
van de regeling inzake de compensatievergoedingen bij hinder openbare werken. Dit werd door het
raadslid opgelost voor een betrokkene via rechtstreekse interventie bij de bevoegde minister.
6. Van raadslid Geert Verdonck
(thema: Proper Strand Lopers en Mooimakers)
“Situering
Het burgerinitiatief ‘Proper strand lopers’ komt tegenwoordig – terecht – veel in de
belangstelling, vooral in de sociale media. Deze vereniging waarbij iedereen die dat wil vrij kan
aansluiten, heeft als maatschappelijk doel het opruimen van aangespoeld of achtergelaten
zwerfvuil op het strand. Momenteel telt de vereniging reeds 3000 leden waaronder reeds een
aantal Middelkerkenaars die reeds een aantal opruimacties op hun actief hebben.
Dit resulteert in een proper en vooral veiliger strand waarbij de strandbezoeker ook minder
snel de neiging zal hebben om afval achter te laten.
De vele enthousiaste reacties op de sociale media tonen duidelijk aan dat de problematiek
leeft.
Verschillende kustgemeenten gingen reeds in op de vraag van de organisatie om op het
strand afvalbakken en ander materiaal ter beschikking te stellen waarin de ‘Proper strand
lopers’ het opgeraapte afval kwijt kunnen .
Een ander initiatief inzake zwerfvuil gaat uit van de Vlaamse Overheid: Vlaanderen Mooi is het
Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.
Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.
Vragen:
Middelkerke werd reeds herhaaldelijk gecontacteerd via mail door Tim Corbisier,
oprichter van Proper Strand Lopers.
1. Wat is het standpunt van het gemeentebestuur tov dit burgerinitiatief?
2. Werd reeds gevolg gegeven aan de gestelde vraag tot medewerking, bekendmaking
en deelname aan een kleine bevraging?
Zo ja, welke stappen werden reeds gezet om tegemoet te komen aan de vraag tot
materiële ondersteuning ?
Welke stappen plant de gemeente in de nabije toekomst?
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3. Kan de gemeente voor verdere bekendmaking zorgen van het burgerinitiatief ‘proper
strand lopers’?
Zo ja, hoe ziet men deze samenwerking en bekendmaking?
Het initiatief Vlaanderen Mooi, Mooimakers
1. Doet Middelkerke als gemeente verder mee aan ‘operatie proper’? (Momenteel staat
er 1 verzamelbak ter hoogte van Camping Cosmos in Lombardsijde)
Zo ja, welke initiatieven werden er reeds genomen of staan er op stapel?”
Antwoord schepen J. Devey:
Als college juichen wij dergelijke initiatieven toe. Wij wensen dit te ondersteunen.
Vorige week woensdag 30 januari werd een mail gestuurd naar de propere strandlopers.
Daarnaast zijn er eind maart een aantal zwerfvuilacties gepland. Vorige week kwam de
mensen van fastforward events hun Eneco clean beach cup en de bijhorende communicatie
voorstellen. Wij ondersteunen dergelijke initiatieven vooral logistiek en materieel (leveren
prikkers, handschoenen, fluovestjes en zakken en ophaling gevulde zakken). Daarnaast is er
het systeem van de witte zwerfvuilzakken. Burgers of verenigingen kunnen deze zakken
verkrijgen op voorwaarde dat de zak met zwerfvuil aangeboden wordt op afgesproken
plaatsen of op de dag van de restafvalophaling in die buurt. Naast die witte zakken zijn er ook
prikkers en handschoenen te verkrijgen. Meestal zijn dit mensen die één vast stukje opruimen.
Op 11 januari werd een afvalbak geplaatst thv Cristal Palace. Dit is een proefproject. Een
mogelijks nadeel is sluikstort in dergelijke afvalbakken. We zijn hiervoor op ons hoede en
zullen dit goed opvolgen. Indien dit vlot loopt, kunnen er op termijn zeker nog afvalbakken
bijgeplaatst worden (Louis Logierlaan en Carlton).
Er wordt een facebookactie gepland ivm de zwerfvuilacties. Ook via het tweedemaandelijks
gemeentelijk infokrantje, de Sirene, zullen wij communiceren.
Wat het initiatief Vlaanderen Mooi, Mooimakers betreft: Qua initiatieven ligt de focus eerst op
de zwerfvuilacties eind maart. Daarnaast is er opnieuw de peukenactie deze zomer. Er wordt
telkens logistieke ondersteuning aangeboden. Er wordt een facebookactie gepland en de
nodige communicatie via het infokrantje. Daarbij vermelden we dan diverse
zwerfvuilinitiatieven, niet enkel de initiatieven van één organisatie.
Uit de bespreking:
- G. Verdonck: het ene initiatief sluit het andere niet uit. Kenmerk van een burgerinitiatief is het eerder
spontaan en niet georganiseerd karakter van de acties via vrijwilligers.
7. Van raadslid Geert Verdonck
(thema: Opvoedingsondersteuning in Middelkerke)
“Situering
In de Sirene , uitgave januari/februari 2018 konden we op pagina 7 lezen dat ‘Lokale
opvoedingsondersteuning stopt’.
Daarmee moest de Middelkerkenaar het dan maar doen, want enige uitleg valt niet te
bespeuren. Integendeel, mensen worden doorverwezen naar ‘instanties dicht in de buurt’.
Vragen:
1. Wat werd er nu precies stopgezet?
2. Wat is hiervoor de reden?
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3. Klopt het dat de gemeentelijke welzijnsdienst niet achter deze beslissing staat?
4. Wie heeft deze beslissing genomen?
5. Hoe komt het dat hierover niets is terug te vinden in de verslagen van het
Schepencollege?
6. Waarom werd dit niet aan de gemeenteraad voorgelegd?
7. Wat is het standpunt van de Schepen van Jeugd?”
Antwoord van schepen Bart Vandekerckhove:
Het luik opvoedingsondersteuning binnen het takenpakket van een personeelslid werd geschrapt. Het
luik Katrol blijft behouden.
Het luik opvoedingsondersteuning houdt onder meer in:


Beantwoorden van iets meer dan 100 opvoedingsvragen van ouders uit Middelkerke



Beantwoorden vele opvoedingsvragen gesteld door intermediairen: leerkrachten, directies,
begeleiders kinderopvang, politie, …



Doorverwijzingen naar diverse diensten



Takenpakket als coördinator lokale opvoeding: overleg faciliteren tussen aanbieders
opvoedingsondersteuning (CAW, CKG, Ten Anker, …)



Organiseren diverse acties zoals week van de opvoeding, gezinsdag, … met als doel
bespreekbaar stellen van opvoedingsvragen en informatie bieden over diverse
ondersteuningsmogelijkheden.

De reden? Door stijgende werkdruk enerzijds en het kiezen voor arbeidsduurvermindering door het
betrokken personeelslid anderzijds, drong een keuze zich op. Er werd gekozen om alle energie te
focussen op 1 duidelijke taak.: nl. de Katrol.
Gelet op het feit dat er jaarlijks meer dan 100 opvoedingsvragen gesteld worden en ook de
Katrolwerking een groeiende wachtlijst kent, is het jammer dat dit luik geschrapt werd. Er werd
gehoopt om extra personeel te voorzien voor opvoedingsondersteuning, uitbreiden Katrolwerking en
huiswerkklassen en brugfiguren. Gezien dit niet mogelijk bleek werd vanuit de dienst in gesprekken
met de schepen de idee geopperd om zaken uit te besteden.
Wie heeft beslissing genomen? De conclusies van de werklastmeting werden tijdens mondeling
overleg door het afdelingshoofd Welzijn voorgelegd aan de gemeentesecretaris. De problematiek
werd ook besproken in het college. Ik heb intussen ook gemerkt dat de formulering in De Sirene
misschien iets te sterk geformuleerd werd. Het is de bedoeling dit te corrigeren via daden.
Als schepen van jeugd heb ik in de luwte en achter de schermen steeds gewerkt aan een draagvlak
om tot een oplossing te komen. Dit heeft enige tijd nodig. Er is onlangs in het schepencollege een
oplossing afgesproken dat nog vertaald moet worden in passende besluitvorming. De oplossing is
tweeledig. Er is een subsidieaanvraag voor huiswerkklassen via het streekoverleg Kust/Resoc. Er
wordt ook 25.000 euro voorzien in 2018 om opvoedingsondersteuning uit te besteden. Er werd
intussen intern de opdracht gegeven om de projectbeschrijving op te maken en om de procedure te
starten.
Uit de bespreking:
- G. Verdonck: logische reactie op toenemende bevraging en stijgende werklast bij verminderd aantal
arbeidsuren is het versterken van de dienst via bijkomende aanwerving en niet het afbouwen van de
dienstverlening. Raadslid vraagt zich af of coalitiepartner vooraf op de hoogte was van de maatregel.
De dupe van de maatregel zijn de gezinnen die de ondersteuning nodig hebben. Uitbesteden is niet
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de beste oplossing. De secretaris zou in gesprek met betrokken personeelsleden niet passende taal
gebruikt hebben. Volgens het raadslid zouden zij geen gehoor gekregen hebben bij hem. Tijdens de
kerstperiode zijn ze dan bij de betrokken schepen geweest en is er plan van aanpak tot stand
gekomen. Punt zou vooralsnog niet op het college behandeld zijn.
- Secretaris: vindt opvoedingsondersteuning ook belangrijk. Hij maakt de beleidskeuzes niet. Het
afdelingshoofd was afwezig tijdens de zomermaanden. Er was geen gesprek met het diensthoofd mbt
de opportuniteit van opvoedingsondersteuning, maar wel over het takenpakket en de efficiëntie van de
uitvoerende ambtenaren. De problemen mbt opvoedingsondersteuning (versterking of uitbesteding)
werden pas aan de secretaris gemeld in december 2017 door het diensthoofd. Bij gesprekken met
personeelsleden over personeelsproblematiek is in principe een zgn. derde aanwezig. In de gegeven
omstandigheden zal uitbesteding wellicht vlugger zijn dan aanwerving (o.a. wegens duur procedure
van budgetaanpassing, formatie-aanpassing, wervingsprocedure, …). Secretaris is geen baas over
agenda college. Toegevoegde punten moeten vooraf instemming krijgen van burgemeester.
- B. Vandekerckhove: problematiek is wel degelijk besproken tijdens college. Wijst op de oplossing die
uit de bus is gekomen (projectsubsidie huiswerkklassen en uitbesteding opvoedingsondersteuning).
8. Van raadslid Tom Dedecker
(thema: ontwikkeling site Zon&Zee)
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Antwoord van schepen Liliane Pylyser-Dewulf :
Er is een RUP - Zon & Zee voor die site die definitief goedgekeurd werd door de deputatie op
datum van 9 februari 2012.
Voorafgaand werd dit RUP op 6 december 2011 met éénparigheid van stemmen definitief
vastgesteld door de voltallige gemeenteraad bij aanwezigheid van raadslid Tom Dedecker.
In het RUP wordt er vertrokken van de mogelijkheid dat maximaal 700 vakantieverblijven
kunnen gebouwd worden binnen het plangebied.
De resultaten van de MER-screening zijn dus afgestemd op de realisatie van maximaal 700
vakantieverblijven. De MER-screening werd aanvaard door de Vlaamse Overheid, deze
resultaten waren voldoende voor de dienst MER om de gemeente ontheffing te verlenen van
de opmaak van een plan-MER. De dienst MER is dus van oordeel dat de impact van het RUP
afdoende onderzocht werd en dat de impact op de omgeving en de mobiliteit niet dermate
negatief is.
Volgens het bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 4+1 lagen. Gelijkvloers, 3
verdiepingen en een technisch verdiep of hellend dak.
Dit is van toepassing op het centrale gedeelte van het plangebied. Er is een afbouw van
toepassing richting de Matthieulaan en de Bassevillestraat van telkens 2 + 1 lagen.
In 2017 werd een verkavelingsvergunning verleend om de site op te splitsen. Hierbij werd het
plangebied verdeeld in twee aparte entiteiten. Waarbij ook de in- en uitritten aangepast
werden.
Beide eigenaars hebben toegang via een aparte in- en uitrit vanaf de Essex Scottishlaan en
de groep rond Twin Properties heeft een aparte in- uitrit via de Matthieulaan.
Daarmee wordt volledig voldaan aan de voorwaarden van het toepasselijke RUP. Er is geen
ontsluiting van de site via de Hovenierstraat of Bassevillestraat.
Uw angst om een verkeersinfarct in deze regio is dus gebaseerd op verkeerde
veronderstellingen via deze twee straten.
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De verkaveling die in 2017 goedgekeurd werd is gebaseerd op het RUP, ook toekomstig
bouwvergunningen zullen volledig in de lijn liggen van het goedgekeurde RUP.
Er werd een bouwaanvraag ingediend voor 4 gebouwen voor vakantieappartementen, de
procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning is lopende, tot op heden werd de
bouwaanvraag nog niet op het college behandeld. We wachten op de resultaten van het
openbaar onderzoek en de ingewonnen adviezen.
Uit de bespreking:
- T. Dedecker: er zijn geen bezwaren, omdat er geen kunnen worden ingediend want het “gele”
bekendmakingsformulier hangt niet uit. Het ligt een eind achter de omheining. Er is sprake van zo’n
150 bijkomende voertuigbewegingen per uur in de Bassevillestraat. In 2012 werd hij belogen en
bedrogen (ivm goedkeuring RUP). Hij verwijt het huidige bestuur in de figuur van de schepen voor
Ruimtelijke Ordening de leefbaarheid van Westende (dorp en bad) te vernietigen.
- Schepen L. Pylyser-Dewulf: Duin&Zee betreft een ander RUP. Het RUP Zon & Zee laat maximaal
700 verblijfseenheden toe. Uit de communicatie van Twin Properties blijkt dat zij zich bij de eventuele
opmaak van het RUP Duinenzicht richten op 750 verblijfseenheden.
- Burgemeester: de ingediende aanvraag moet nog behandeld worden in het college. Het zal getoetst
worden aan het RUP Zon&Zee. Dit mag niet verward worden met het RUP Duin&Zee.
(Er is een bitsige woordenwisseling tussen de schepen en raadsleden T. Dedecker en G. Verdonck.)

9. Van raadslid Tom Dedecker
(thema: strandconcessie La Terrazza)

Antwoord van de burgemeester:
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Er is op 5 februari een schrijven ontvangen (gedateerd 30/01/2018) met de vraag van de
concessionarissen van lot 4 (nl. samenwerkingsverband Beachhut – La Terrazza) om het
samenwerkingsverband te wijzigen. Ook concessionaris Marc Coene (lot 1) heeft een
gelijkaardige vraag gesteld. Met name zou voor lot 4 binnen het samenwerkingsverband de
baruitbater wijzigen.
Wij hebben aldus kennis van de vraag tot overdracht. Wij hebben er geen kennis van dat de
overdracht al contractueel tussen de partijen zou zijn overeengekomen en geformaliseerd. Dit
blijkt ook geheel niet uit de brief van de concessionarissen waar zij zeggen een overdracht te
wensen en een kandidaat te hebben en voor de overname een positief advies vragen. Terecht
wordt hierbij opgeworpen dat de concessie stelt dat de concessierechten slechts
overdraagbaar zijn mits uitdrukkelijke toestemming van de gemeente. Mocht dit zo zijn dat er
contracten zijn getekend is dit dan ook geheel voor rekening van de betreffende partijen en op
eigen risico.
De uitlating als zou ik hiermee ingestemd hebben dien ik formeel te ontkennen en is voor
rekening van degene die dit heeft uitgesproken. Inhoudelijk worden beide dossiers (lot 1 en lot
4) momenteel behandeld en voorbereid voor besluitvorming door de administratie. Ik kan hier
dan ook niet vooruit lopen op de bespreking en standpuntinname van het schepencollege. Ik
wil nog aanstippen dat de mededinging er was bij de gunning van de aanvankelijke concessie
en dat de overdracht betrekking heeft op de resterende duur van de concessie.
Uit de bespreking:
- Tom Dedecker: de overname is intussen gebeurd. Een vergelijking met de handelshuurregeling is
niet correct, want daar speelt de vrije markt ten volle. Hij kijkt uit naar de beslissing van het college.
10. Van raadslid Natacha Lejaeghere
(thema: opruimen zandhopen)
“Wanneer gaan jullie die zandhopen gaan ophalen?”
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Antwoord van schepen J. Devey:
(Op vraag van het raadslid zelf wordt de vraag toch behandeld tijdens de openbare vergadering
waarop het raadslid niet meer aanwezig is.)
We zijn volop bezig met het verwijderen van zand. Morgen begint de Krokusvakantie. Deze
zandophopingen zullen morgen verwijderd worden.
Uit de bespreking:
Besloten vergadering
17. Lokale politie - benoeming 1 INP interventie - goedkeuring
[…]

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.

de secretaris
Pierre Ryckewaert
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de voorzitter
Michel Landuyt

