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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 28 JANUARI 2019 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Carine Portois, Cindy Franssen: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, 
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Mathieu De Cock, 
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, 
Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut, Boris Labie, 
Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: 
raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Mathieu Mas: raadslid

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging raadslid Mathieu De Cock.

De Gemeenteraad, 
Gelet op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019;
Overwegende dat Mathieu De Cock, verkozen op lijst nr. 3 (CD&V), verontschuldigd was voor de 
installatievergadering en bijgevolg niet als raadslid kon worden aangesteld;
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen raadsleden moet goedkeuren om 
de decretale eed te kunnen afleggen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1.
De geloofsbrieven van Mathieu De Cock, verkozen op lijst nr. 3 (CD&V) worden goedgekeurd.
Artikel 2.
Mathieu De Cock wordt onmiddellijk ter zitting geroepen, legt in de openbare vergadering en in handen 
van de voorzitter de eed af in de bewoordingen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen” en wordt geïnstalleerd als gemeenteraadslid.
Een kopie van deze beslissing wordt binnen de twintig dagen na de eedaflegging overgemaakt aan de 
Vlaamse Regering en aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

2. Vaststelling tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad,
Gelet op de aanstelling en eedaflegging van de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering op 2 
januari 2019;
Gelet op de aanstelling en eedaflegging van raadslid Mathieu De Cock tijdens de gemeenteraad van 
heden;
Overwegende dat tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2019 nog geen 
rangorde van de raadsleden werd vastgelegd; dat deze rangorde ook geldt voor de OCMW-raad;
Overwegende dat de tabel van rangorde wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de 
raadsleden; de anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft 
uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente, de anciënniteit mag onderbroken zijn;
Overwegende dat bij gelijke anciënniteit het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing 
van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald de voorkeur geniet; in geval van een 
gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat kandidaat was op de lijst die bij 
de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
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BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de volgende rangorde van de gemeenteraadsleden vast zoals in de 
onderstaande tabel die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Naam Lijst Anciënniteitsdatum
Simoens Peter Open VLD 01.01.1989
De Meulemeester Marnic Open VLD 01.01.1995
Adam John Open VLD 01.01.2001
Vansteenbrugge André SP.a 01.01.2001/26.10.2015

02.01.2019
Portois Carine Open VLD 02.01.2007
Franssen Cindy CD&V 02.01.2007/26.03.2012

02.01.2019
Lauweryns Danny Open VLD 02.01.2007
De Vos Sybille Open VLD 02.01.2007
Meuleman Elisabeth Groen 02.01.2007
De Cock Mathieu CD&V 29.01.2007
Vercamer Stefaan CD&V 02.01.2013
Cnudde Lieven CD&V 02.01.2013
Mas Mathieu CD&V 02.01.2013
Bogaert Franka Open VLD 02.01.2013
Yurtay Murat Open VLD 02.01.2013
Bettens Steven Groen 02.01.2013
Meerschaut Kristof N-VA 02.01.2013
Beernaert Dagmar SP.a 26.10.2015
D’Haeyer Folke Groen 19.12.2016
Dossche Bart Open VLD 02.01.2019
Dossche Julie Open VLD 02.01.2019
Pycke Eva Groen 02.01.2019
Vandriessche Christine CD&V 02.01.2019
Van hooland Tineke Open VLD 02.01.2019
De Vos Robbin Open VLD 02.01.2019
Wybraeke Maud Groen 02.01.2019
Meirhaeghe Eric Groen 02.01.2019
Vandeputte Kurt Open VLD 02.01.2019
Labie Boris N-VA 02.01.2019
De Rycke Kathy N-VA 02.01.2019
Thomaes Vincent Vlaams Belang 02.01.2019

3. Raadscommissies. Samenstelling en aanduiding van de respectievelijke voorzitters.

Raadslid Kristof Meerschaut dient namens de N-VA-fractie een amendement in om de voorgestelde 
samenstelling van de raadscommissies te herzien volgens het systeem-D’Hondt en niet volgens het 
systeem Imperiali en vraagt daarover de stemming.

Stemming over het amendement:

Stemden voor: 12: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud 
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + N-VA (3: Kristof Meerschaut, Boris Labie en Kathy De Rycke) + SP.A 
(2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) + Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)
Stemden tegen: 18: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke 
Van hooland, Robbin De Vos en Kurt Vandeputte) + CD&V (5: Stefaan Vercamer, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche)

De gemeenteraad,
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Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad per 2 januari 2019 dient overgegaan tot 
de nieuwe samenstelling van de raadscommissies;
Overwegende dat de raadscommissies als taak hebben het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop 
vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk 
wordt geacht;
Overwegende dat er acht commissies zijn die samengesteld zijn uit tien raadsleden, dat er per commissie 
een voorzitter moet aangeduid worden;
Overwegende dat de verdeling als volgt is: Open VLD: 6 leden, CD&V: 2 leden; Groen: 2 leden en elke 
commissie is uit te breiden met één lid van de fracties die niet vertegenwoordigd zijn, nl. N-VA,  SP.a en 
Vlaams Belang;
Overwegende dat de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen geïntegreerd wordt in de verschillende 
commissies;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de ingediende voorstellen van de fracties die in de raad vertegenwoordigd zijn;
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraadscommissies worden als volgt samengeteld:

1. Commissie van burgemeester Marnic De Meulemeester (veiligheid – communicatie – toerisme – 
citymarketing – ruimtelijke ordening – milieu - duurzaamheid)
Voorzitter: Tineke van hooland
Leden:

 Kurt Vandeputte
 Murat Yurtay
 Julie Dossche
 Danny Lauweryns
 Franka Bogaert
 Lieven Cnudde
 Mathieu De Cock
 Eva Pycke
 Steven Bettens
 Kristof Meerschaut met raadgevende stem
 Dagmar Beernaert met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

2. Commissie van 1steschepen Stefaan Vercamer (cultuur – wijkontwikkeling – burgerzaken – 
tewerkstelling – sociale economie – landbouw – wonen - kerkfabrieken)
Voorzitter: Lieven Cnudde
Leden:

 Murat Yurtay
 Tineke Van hooland
 Danny Lauweryns
 Robbin De Vos
 Kurt Vandeputte
 Julie Dossche
 Mathieu De Cock
 Maud Wybraeke
 Eric Meirhaeghe
 Kristof Meerschaut met raadgevende stem
 André Vansteenbrugge met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

3. Commissie van 2de schepen John Adam (evenementen – openbare werken - patrimonium)
Voorzitter: Robbin De Vos
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Leden:
 Franka Bogaert
 Murat Yurtay
 Julie Dossche
 Danny Lauweryns
 Kurt Vandeputte
 Mathieu Mas
 Mathieu De Cock
 Maud Wybraeke
 Folke D’Haeyer
 Boris Labie met raadgevende stem
 Dagmar Beernaert met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

4. Commissie van 3de schepen Peter Simoens (sport – recreatie - mobiliteit)
Voorzitter: Franka Bogaert
Leden:

 Kurt Vandeputte
 Julie Dossche
 Tineke Van hooland
 Danny Lauweryns
 Robbin De Vos
 Mathieu Mas
 Lieven Cnudde
 Folke D’Haeyer
 Steven Bettens
 Kathy De Rycke met raadgevende stem
 Dagmar Beernaert met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

5. Commissie van 4de schepen Bart Dossche (financiën – aankoopdienst – informatica – 
administratieve vereenvoudiging - dierenwelzijn)
Voorzitter: Kurt Vandeputte
Leden:

 Franka Bogaert
 Murat Yurtay
 Julie Dossche
 Tineke Van hooland
 Danny Lauweryns
 Lieven Cnudde
 Christine Vandriessche
 Elisabeth Meuleman
 Steven Bettens
 Kristof Meerschaut met raadgevende stem
 André Vansteenbrugge met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

6. Commissie van 5de schepen Sybille De Vos (personeelszaken – onderwijs - zustersteden)
Voorzitter: Julie Dossche
Leden:

 Franka Bogaert
 Robbin De Vos
 Kurt Vandeputte
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 Tineke Van hooland
 Murat Yurtay
 Mathieu Mas
 Christine Vandriessche
 Elisabeth Meuleman
 Eric Meirhaeghe
 Kathy De Rycke met raadgevende stem
 André Vansteenbrugge met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

7. Commissie van 6de schepen Carine Portois (lokale economie – KMO – middenstand – jeugd – 
internationale betrekkingen) 
Voorzitter: Murat Yurtay
Leden:

 Tineke Van hooland
 Robbin De Vos
 Franka Bogaert
 Danny Lauweryns
 Kurt Vandeputte
 Mathieu De Cock
 Christine Vandriessche
 Maud Wybraeke
 Elisabeth Meuleman
 Boris Labie met raadgevende stem
 Dagmar Beernaert met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

8. Commissie van 7de schepen Cindy Franssen (voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst – 
sociaal beleid – gelijke kansen – ontwikkelingssamenwerking – gezinsbeleid – seniorenbeleid –
mensen met een beperking – armoedebestrijding – kinderopvang – gezonde gemeente)
Voorzitter: Mathieu Mas
Leden:

 Franka Bogaert
 Murat Yurtay
 Julie Dossche
 Danny Lauweryns
 Robbin De Vos
 Tineke Van hooland
 Christine Vandriessche
 Eva Pycke
 Eric Meirhaeghe
 Kathy De Rycke met raadgevende stem
 Dagmar Beernaert met raadgevende stem
 Vincent Thomaes met raadgevende stem

Artikel 2: Het lidmaatschap in de gemeenteraadscommissies vervalt met het eindigen van het mandaat als 
raadslid.

EVENEMENTEN

4. Politieverordening betreffende de inzet van vrijwilligers en voorafgaande veiligheidscontroles 
naar aanleiding van evenementen op het grondgebied van de politiezone Vlaamse Ardennen

De gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;
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Gelet op de artikelen 119, 133 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zoals gecodificeerd bij koninklijk 
besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;
Gelet op de artikelen 40, 41, 287, 288 en 326 tot en met 335 van het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet  op artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor de openbare orde op hun grondgebied; 
Gelet op artikel 133 van de nieuwe gemeentewet dat bepaalt dat de burgemeester de bevoegde overheid is 
in het kader van bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op artikel 14 van de wet op het politieambt dat bepaalt dat de politiediensten toezien op de 
handhaving van de openbare orde, met inbegrip van de naleving van de politiewetten en –verordeningen, 
de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen;
Gelet op de artikelen 5/1, 5/2, en 44/1, § 4 van de wet op het politieambt dat bepaalt dat de politiediensten 
het resultaat van hun veiligheidscontrole aan de overheid van bestuurlijke politie communiceren zodat 
deze zijn beslissing om welbepaalde personen niet toe te laten op het terrein van het evenement kan 
communiceren aan de organisator;
Gelet op de artikelen 7 tot 7/2 van de wet op het politieambt;
Gelet op de artikelen 44/1 en 44/7, 4° - 6° van de wet op het politieambt die aan politiediensten de 
toelating geven om in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke 
politie persoonsgegevens te verwerken en in het bijzonder om politionele gegevensbanken te creëren en te 
gebruiken; 
Gelet op de wet van 2 oktober 2017 die de regels bepaalt inzake de private en bijzondere veiligheid en de 
modaliteiten inzake evenementenbewaking vastlegt;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 (BS 05/04/2018) betreffende  
veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief SPV07 van 29 maart 2018 (BS 16/04/2018) betreffende private 
bewaking bij evenementen en festivals;
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 (BS 15/05/2014) betreffende de 
operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte 
n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen;
Overwegende dat ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 beoogt enerzijds het juridische kader in 
herinnering te brengen waarop de voorafgaande veiligheidscontroles zijn gebaseerd met het oog op de 
handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens culturele, sociale, feestelijke, 
folkloristische of sportieve evenementen en anderzijds om de praktische modaliteiten van die controles 
vast te leggen;
Overwegende dat alle bezoekers van een evenement systematisch onderworpen kunnen worden aan een 
toegangscontrole door bewakingsagenten – op basis van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de 
private en bijzondere veiligheid - om te vermijden dat zij wapens of gevaarlijke voorwerpen het 
evenement binnenbrengen;
Overwegende dat dergelijke toegangscontroles voor personen die meewerken aan de organisatie en het 
verloop van het evenement niet altijd mogelijk zijn en dat deze personen mogelijk toegang hebben tot 
gevoelige plaatsen en/of stoffen of materialen die gevaarlijk zijn of gebruikt kunnen worden als wapen 
(keukengerei, gasflessen enz.) of dat ze toegang hebben tot het terrein van het evenement met voertuigen 
die stoffen of gevaarlijke voorwerpen kunnen vervoeren die gebruikt kunnen worden als een wapen;
Overwegende dat voorafgaande veiligheidscontroles van de personen die aan de organisatie en het 
verloop van het evenement deelnemen als dienstverleners, leveranciers van goederen, onderaannemers, 
betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator noodzakelijk zijn om een veilig verloop van het 
evenement te garanderen en dat dergelijke voorafgaande veiligheidscontroles toelaten om te oordelen of 
deze personen geen gevaar betekenen voor de openbare orde tijdens het evenement;
Overwegende dat de politiediensten een risicoanalyse uitvoeren in het kader van de voorbereiding van het 
politionele beheer van een evenement;
Overwegende dat de burgemeester op basis van deze risicoanalyse de noodzakelijke  preventieve, 
regulerende en controlemaatregelen neemt die pertinent, proportioneel en opportuun zijn voor het 
bewerkstellingen van het vreedzame en veilige verloop van het evenement;



15

Overwegende dat de inzet van vrijwilligers bij bewakingsactiviteiten een uitzonderingsregime betreft en 
dat de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid de modaliteiten en 
persoonsvoorwaarden voor de vrijwilligers in een bewakingsfunctie bepaalt;
BESLUIT: met 27 stemmen voor en 3 onthoudingeen
Afdeling 1 – Begripsomschrijving
-Evenement : iedere gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, commerciële 
of sportieve aard, met inbegrip van festivals, die een tijdelijk karakter hebben en die voor het publiek 
toegankelijk zijn.
-Organisator van een evenement : de natuurlijke persoon, die juridisch en/of technisch-operationeel 
instaat voor de organisatie van een evenement, eindverantwoordelijkheid draagt voor het evenement en 
als aanspreekpunt geldt voor de overheden en hulp- en veiligheidsdiensten.
-Medewerker van de organisator : iedere persoon die deelneemt aan de organisatie van het evenement, 
vóór, tijdens of na in een hoedanigheid als dienstverlener, leverancier van goederen, onderaannemer of als 
betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator.
-Vrijwilliger in een bewakingsfunctie : persoon die in het kader van een niet-vergunde interne 
bewakingsdienst bewaking van goederen en persoonscontrole op evenementen kan uitvoeren voor zover 
hij daartoe de burgemeester gemachtigd werd.
-Veiligheidscontrole : de controle van personen waarbij bestaande politionele gegevensbanken en de 
gegevensbanken waartoe de politiediensten wettelijk toegang hebben worden geraadpleegd teneinde zich 
een oordeel te vormen welke de eventueel te nemen maatregelen ten opzichte van deze persoon zijn en 
zich ervan te vergewissen dat deze persoon geen gevaar betekent voor de openbare orde.
Afdeling 2 – Veiligheidscontroles van vrijwilligers in het kader van evenementenbewaking
Artikel 1 - algemeen
Op advies van de korpschef van de lokale politie kan de burgemeester toelating verlenen aan de 
organisator van een niet-commercieel evenement in het verenigingsleven om bewakingsactiviteiten te 
laten uitvoeren door vrijwilligers. Indien de toelating tot de inzet van vrijwilligers in een 
bewakingsfunctie wordt verleend dan geldt het criterium van één vrijwilliger in een bewakingsfunctie per 
100 bezoekers met steeds een minimum van twee.
Het verlenen van de toelating om vrijwilligers in een bewakingsfunctie in te zetten sluit de inzet van 
professionele bewakingsagenten niet uit.
Artikel 2 – bepaling evenementen
Om vrijwilligers in een bewakingsfunctie te kunnen inzetten moet een vereniging voldoen aan volgende 
voorwaarden:

 De vereniging mag geen winstoogmerk beogen
 De vereniging dient een ander doel dan de organisatie of het faciliteren van evenementen na te 

streven
 Enkel effectieve leden van de vereniging of personen met een effectieve of aanwijsbare band met 

de vereniging kunnen ingezet worden. De burgemeester oordeelt of er sprake is van een 
aanwijsbare band.

Artikel 3 – soorten bewakingsactiviteiten
Enkel de volgende bewakingsactiviteiten kunnen uitgevoerd worden door personen, die ingezet worden 
als vrijwilliger in een bewakingsfunctie:

 Statische bewaking van roerende en onroerende goederen;
 Controle en toezicht op het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop 

van het evenement.
Artikel 4 - persoonsvoorwaarden
Vrijwilligers, die ingezet worden in een bewakingsactiviteit naar aanleiding van een evenement moeten 
voldoen aan volgende voorwaarden:

 minstens 18 jaar oud zijn;
 niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie hebben 

in een penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of 
munitiefabrikant of -handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt 
uitgeoefend door dezelfde persoon die ook een functie uitoefent in de sector van de private of 
bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat 
of voor de openbare orde;
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 in de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die 
politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid 
een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;

 niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te 
laten;

 De bewakingsactiviteit wordt onbezoldigd uitgevoerd;
 Maximaal vier bewakingsactiviteiten per jaar;
 Afwezigheid van criminele en correctionele veroordelingen.

Daarenboven moeten vrijwilligers, die ingezet worden in een bewakingsactiviteit naar aanleiding van een 
evenement voldoen aan volgend profiel:

 respect voor de grondrechten en de rechten van de medeburgers;
 integriteit, loyaliteit en discretie;
 een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag van derden en het vermogen om zich 

daarbij te beheersen;
 afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu;
 respect voor de democratische waarden;
 de afwezigheid van risico voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de 

openbare orde.
De lokale politie voert een controle uit naar de persoonsvoorwaarden en verleent een advies aan de 
burgemeester.
Artikel 5 – politionele gegevensbanken
Om de persoonsvoorwaarden van aangemelde kandidaat-vrijwilligers in een bewakingsfunctie naar 
aanleiding van een evenement te controleren, zal de politie een raadpleging uitvoeren in de volgende 
politionele gegevensbanken : 

- strafregister (via de bevoegde administratie)
- Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
- de basisgegevensbank “Integrated System for he Local Police” (ISLP)
- Gemeenschappelijke gegevensbank inzake Terrorist Fighters en Haatpropagandisten

Afdeling 3 –  Veiligheidscontroles van medewerkers van de organisator (met uitzondering van de 
vrijwilligers in het kader van evenementenbewaking zoals omschreven in afdeling 2)
Artikel 6 - beslissing
Op advies van de lokale veiligheidscel beslist de burgemeester tot een voorafgaande veiligheidscontrole 
van de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van een evenement.
De burgemeester licht de organisator van het evenement hierover in.
Artikel 7
De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie en het 
verloop van het evenement in te lichten over deze voorafgaande veiligheidscontrole. 
Artikel 8
De organisator van het evenement is verplicht om de personen die meewerken aan de organisatie en het 
verloop van het evenement een schriftelijke verklaring te laten ondertekenen waarin ze zich akkoord 
verklaren met deze voorafgaande veiligheidscontrole en bijgevolg hun toestemming verlenen dat hun 
persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan de lokale politie met het oog op de 
veiligheidscontrole. Deze schriftelijke verklaring kan opgenomen worden in een arbeids- , vrijwilligers- 
of dienstenovereenkomst. Elke andere vorm van vrijelijke en geïnformeerde schriftelijke toestemming is 
ook toegelaten.
Artikel 9
Bij de voorafgaande veiligheidscontrole onderzoekt de lokale politie of de betrokkene een gevaar vormt 
voor de openbare orde op het evenement op basis van volgende criteria:

- Gekend voor politionele informatie inzake “veiligheid van de staat”.
Artikel 10
Volgende categorieën van personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement 
– tijdens de effectieve uren dat het evenement op zich plaatsheeft - worden onderworpen aan een 
voorafgaande veiligheidscontrole: 

- dienstverleners, 
- leveranciers van goederen, 



17

- onderaannemers,
- betaalde of vrijwillige personeelsleden van de organisator (met uitzondering van vrijwilligers in 

een bewakingsfunctie zoals omschreven in afdeling 2)
Medewerkers van de organisatie, die enkel meewerken tijdens de opbouw of de afbraak van een 
evenement vallen buiten het bestek van de veiligheidscontroles (tenzij de burgemeester hiertoe anders zou 
beslissen op advies van de veiligheidscel).
Artikel 11
Bij de voorafgaande veiligheidscontrole raadpleegt de lokale politie volgende gegevensbanken:
- Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
- de basisgegevensbank “Integrated System for he Local Police” (ISLP)
- Gemeenschappelijke gegevensbank inzake Terrorist Fighters en Haatpropagandisten
Artikel 12
Op basis van de persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld door de organisator voert de lokale 
politie de voorafgaande veiligheidscontrole uit. 
Indien er tijdens deze veiligheidscontroles elementen naar boven komen die aanleiding kunnen geven tot 
een negatief advies aangaande de toegang van de medewerker tot het evenement aan de burgemeester, 
moet de lokale politie in overleg treden met het openbaar ministerie, de Local Task Force (indien van 
toepassing) en eventuele andere geëigende en bevoegde adviesorganen en –instanties.
Na de veiligheidscontrole geeft de lokale politie een advies aan de burgemeester over het veiligheidsrisico 
van de gecontroleerde personen.
Artikel 13
De burgemeester kan - op basis van het advies van de lokale politie - beslissen dat de gecontroleerde 
persoon de toegang tot het evenement geweigerd wordt.
De burgemeester maakt deze beslissing over aan de organisator en de betrokkene.
De burgemeester motiveert zijn beslissing aan de betrokkene op basis van het gevaar voor de openbare 
orde dat zijn aanwezigheid op het evenement zou betekenen. In zijn motivering kan de burgemeester geen 
melding maken van politionele gegevens (informatie of onderzoeksgegevens), behalve met het akkoord 
van de bevoegde magistraat. 
Artikel 14
De organisator van een evenement is verplicht om te voorzien in een passende contractuele bepaling met 
de personen die meewerken aan de organisatie en het verloop van het evenement waarbij de toegang van 
betrokkene tot het evenement geweigerd wordt ingeval van een negatieve beslissing vanwege de 
burgemeester na de voorafgaande veiligheidscontrole.
De organisator informeert de burgemeester over het gevolg dat aan de weigeringsbeslissing is gegeven 
door de betrokkene.
Afdeling 4 – procedurele aspecten
Artikel 15 – wijze van overmaken van gegevens
De organisator van het evenement maakt de persoonsgegevens van kandidaat-vrijwilligers in een 
bewakingsfunctie naar aanleiding van een evenement en de medewerkers aan zijn evenement (indien 
artikel 6 van toepassing is), ten laatste 6 weken voor aanvang van het evenement over aan de lokale 
politie. De organisator moet eventuele wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven en kan, mits akkoord van 
de lokale politie, na deze termijn ook nog aanvullingen doorgeven.
De volgende gegevens worden minstens overgemaakt:

- Voornaam;
- Naam;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats (indien beschikbaar);
- Nationaliteit
- Rijksregisternummer (indien beschikbaar) of INSZ nummer (indien beschikbaar);
- Taak en functie tijdens het evenement.

De lokale politie legt een register aan dat de verwerking van deze gegevens documenteert.
Artikel 16
Indien de betrokkene de toegang tot het evenement geweigerd wordt in navolging van de gevoerde 
voorafgaande veiligheidscontroles of een aangemelde kandidaat-vrijwilliger in een bewakingsfunctie 
wordt niet toegelaten, dan licht de burgemeester de betrokkene in dat hij hiertegen een verzoek tot 
schorsing of nietigverklaring kan indienen bij de Raad van State. 
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Artikel 17
Indien de beslissing gebaseerd is op onjuiste gegevens, dan kan de betrokkene via de procedure van 
onrechtstreeks toegang de verbetering van zijn gegevens vragen.
Artikel 18 - Sancties en procedure
Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorziet  wordt elke overtreding van deze 
politieverordening  bestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 350 euro, 
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 19
Deze verordening wordt van kracht onmiddellijk na de vereiste afkondiging.
Artikel 20
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
gemeentedecreet.
Artikel 21
Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en de 
griffies van de Rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.

Stemden voor: 27: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke 
Van hooland, Robbin De Vos en Kurt Vandeputte) + CD&V (5: Stefaan Vercamer, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche) + Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven 
Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + N-VA (2: Kristof 
Meerschaut en Boris Labie) + Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)
Onthielden zich: 3: + SP.A (2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert)  + Kathy De Rycke (N-VA)

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

5. Groot onderhoud van buurtwegen - 2e dienstjaar 2019 - bestek nr. W23512016. Goedkeuren 
van de raming en de gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het noodzakelijk is dat jaarlijks groot onderhoud aan buurtwegen wordt uitgevoerd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 195.520,00 EUR excl btw en de gunningswijze  van de   
opdracht “ groot onderhoud van buurtwegen – 1e dienstjaar 2017 “, met name de open aanbesteding;
Gele op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 24 april 2017 houdende gunnen 
van de opdracht “ groot onderhoud van buurtwegen – 1e dienstjaar 2017 “ aan BVBA Cochuyt, 
Toleindestraat  115 te 9080 Lochristi ten bedrage van 223.328,50 EUR excl. btw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2017 houdende bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 24 april 2017 houdende gunning;
Overwegende dat het bestuur in overeenstemming met het door de gemeenteraad in zitting van 28 
november 2016 goedgekeurde lastenboek W23512016 de aannemer aan wie de opdracht werd gegund 
voor een 1e dienstjaar kan gelasten met eenzelfde opdracht voor een 2e dienstjaar;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 223.328,50 EUR excl. btw 
meerbepaald :
-) 163.560,00 EUR excl btw ( wegeniswerken  - niet btw recupereerbare werken);
-)   59.768,50 EUR excl btw ( rioleringswerken – btw recupereerbare werken);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007 ( wegeniswerken  - niet btw recupereerbare werken) en 
GBB-I-BIA 0310-00/2280007 ( rioleringswerken – btw recupereerbare werken);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26§ 1,2° b;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 5, § 2;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de raming ten bedrage 223.328,50 EUR excl. btw voor de 
opdracht “ met nr. W23512016 voor de opdracht “Groot onderhoud van buurtwegen - 2ste dienstjaar 
2019”.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van  onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking  overeenkomstig de wet van 15 juni 2016 meerbepaald artikel 26 § 1,2° b.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op 
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00/2240007 ( wegeniswerken - niet btw recupereerbare werken) en 
GBB-I-BIA 0310-00/2280007( rioleringswerken – btw recupereerbare werken).
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

6. Verledding openbare verlichting 2e fase. Goedkeuring principe.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 houdende het principieel akkoord met 
het vervangen van klassieke openbare verlichtingsarmaturen door LED-armaturen voor een bedrag van 
487.316,25 EUR (exclusief BTW) of 589.652,66 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat dit betrekking had op een eerste fase waarbij 1322 armaturen werden vervangen wat 
een jaarlijkse besparing oplevert van 274426 kWh of 63,6 Ton CO2; 
Overwegende dat het aangewezen is een tweede fase van het verledden van de openbare verlichting op te 
starten waarbij ca. 1193 armaturen worden vervangen; dat dit een jaarlijkse besparing betekent van 
294816 kWh of 68,4 Ton CO2;
Overwegende dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met het door de gemeenteraad op 14 
december 2015 goedgekeurde regiomasterplan, waarbij de aard van de verlichting afhankelijk is van de 
deelruimten en brandprogramma’s;
Gelet op de plans en de offerte van Eandis van 31 augustus 2018, ten bedrage van 352.082,35 EUR 
(exclusief BTW) of 426.019,64 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat voor deze opdracht het nodige investeringsbudget is voorzien in 2019, op 
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0670-00 2289007;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Principieel akkoord te gaan met de vervanging van klassieke openbare verlichtings-armaturen 
door LED-armaturen voor een bedrag van 352.082,35 EUR (exclusief BTW) of 426.019,64 EUR 
(inclusief BTW).
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 op 
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0670-00 2289007.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van 
onderhavig besluit en kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij uitvoering nodig 
acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 % voortvloeien boven de 
goedgekeurde raming.

7. Goedkeuren ontwerp concessieovereenkomst voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum ( 
OC) Eine tussen de stad en vzw Ontmoetingscentrum De Meesterschool Eine. 

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2018 houdende goedkeuring van het bestek en de 
raming, ten bedrage van 530.243,24 EUR (exclusief BTW) of 641.594,32 EUR (inclusief BTW), voor de 
opdracht “Aanpassingen aan ex-schoolgebouw Eine (ontmoetingscentrum)”;
Overwegende dat in de loop van 2019 gestart wordt met de werken aan het hierboven vermeld gebouw;
Overwegende dat het aangewezen is dat het ontmoetingscentrum wordt uitgebaat als een gemeen-
schapscentrum waar mensen elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten, initiatieven kunnen nemen en 
verenigingen hun activiteiten kunnen ontplooien;
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Overwegende dat met het oog op het realiseren van voornoemd doel de vzw “Ontmoetingscentrum De 
Meesterschool Eine” werd opgericht; dat het bijgevolg aangewezen is om een concessie te verlenen aan 
deze vzw voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum Eine;
Gelet op de ontwerp concessieovereenkomst voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum (OC) Eine 
tussen de Stad en vzw Ontmoetingscentrum De Meesterschool Eine;
Overwegende dat de concessie wordt afgesloten voor een periode van tien jaar en van rechtswege eindigt 
op 31 december 2028; dat de concessie na verloop van deze periode bij goede exploitatie verder kan 
toegekend worden aan de zittende concessionaris;
Overwegende dat de jaarlijkse concessievergoeding 3.600 EUR (exclusief BTW) bedraagt, jaarlijks aan te 
passen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de als bijlage geviseerde ontwerp concessieovereenkomst 
voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum (OC) Eine, tussen de Stad en vzw Ontmoetings-centrum 
De Meesterschool Eine.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van het 
dossier.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

8. Gemeentelijk aanvullen reglement op de politie van het wegverkeer betreffende: invoering 
zone met beperkte parkeertijd op Bergen op Zoomplein, instellen van parkeerverbod in de 
Pruimelstraat, regeling Schoolstraat in de Pelikaanstraat

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;
Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Op het Bergen Op Zoomplein wordt een zone met beperkte parkeertijd ingevoerd. Dit wordt 
aangeduid met de verkeersborden E9a met parkeerschijf.
Artikel 2: In de Pruimelstraat  wordt t.h.v. de glas- en textielcontainers een parkeerverbod ingesteld. Dit 
wordt aangeduid door de verkeersborden E1.
Artikel 3: In de Pelikaanstraat is tussen het kruispunt met de Reytstraat en t.h.v de perceelsgrens tussen de 
woningen nr. 12 en nr. 14, de toegang periodiek verboden voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor 
fietsers en hulpdiensten.
Dit verbod geldt op schooldagen:
  van maandag tot en met vrijdag van 08u10 tot 08u40 
  op woensdag van 11u50 tot 12u25
  op maandag, dinsdag en donderdag van 15u15 tot 15u45
  op vrijdag van 14u55 tot 15u25 
Dit wordt gesignaleerd  door het verkeersbord C3 met onderbord M2 en onderbord type IV en
nadarafsluiting. In de Pelikaanstraat t.h.v. het voetbalveld wordt een vooraankondigingsbord geplaatst.
Artikel 4: In de Wolfabriekstraat t.h.v. nr. 20 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 
een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.



21

Artikel 5: In de Galgestraat t.h.v. nr. 58 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met loge personen met een handicap.
Artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

9. Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - 2019.

De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen;
Overwegende dat volgens artikel 9 van voormelde wet enkel de toelagen vanaf  1.250,00 euro onder 
toepassing vallen van de wet;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 26 september 2011 waarbij de trekkers van toelagen 
vanaf 1.250,00 euro en lager dan 25.000,00 euro geheel vrijgesteld worden van de verplichtingen 
opgelegd door de wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen 
van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°;
Overwegende dat voor het jaar 2019 volgende verenigingen en/of organisaties een toelage ontvangen, die 
hoger is dan 25.000,00 euro :

 WIM feitelijke vereniging – 25.200,00 euro
 Oudenaarde Winkelstad VZW – 90.000,00 euro
 Flanders Classics / VZW RIA – Ronde van Vlaanderen – 400.000,00 euro
 Centrum Ronde van Vlaanderen - werkingsbijdrage - 105.000,00 euro
 De Brouwerijen – organisatie Bierfeesten – 100.000,00 euro
 PISAD – 29.884,00 euro

Overwegende dat artikel 4 van gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet bepaald 
worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Overwegende dat ook voor toelagen van minder dan 25.000,00 euro, de verstrekker de in de wet 
voorziene verplichtingen kan opleggen aan de trekkers;
Gelet op artikel 41 van het Decreet lokaal bestuur;
Besluit: 
Artikel 1. De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2019 verleende en uitgekeerde toelagen met een 
waarde lager dan 25.000,00 euro blijven geheel vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd door 
hogervermelde wet van 14 november 1983, onverminderd de verplichtingen volgend uit de bepalingen 
van de artikelen 3 en 7 eerste lid 1°;
Artikel 2. De trekkers van de door de Stad voor het jaar 2019 verleende en uitgekeerde toelagen met een 
waarde vanaf  25.000,00 euro moeten die toelagen aanwenden als volgt;

 WIM feitelijke vereniging : conform de doeleinden in de statuten
 Oudenaarde Winkelstad VZW : conform de doeleinden in de statuten en de voorwaarden die 

bepaald zijn in de overeenkomst met het stadsbestuur
 Flanders Classics / VZW RIA – Ronde van Vlaanderen : conform het toelagebesluit
 Centrum Ronde van Vlaanderen : conform de voorwaarden die vastgelegd zijn in de 

overeenkomst met het stadsbestuur 
 De Brouwerijen : conform het toelagebesluit 
 PISAD : conform de doeleinden bepaald in de statuten

Artikel 3. De trekkers van de in artikel 2 vermelde toelagen zullen de aanwending ervan moeten 
verantwoorden door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een 
verslag inzake beheer  en financiële toestand van het verlopen jaar, in te dienen bij de aanvraag; de 
rechtspersonen zullen bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.

BESTUUR PERSONEEL

10. Onkostenvergoeding vrijwilligers 2019.

De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers waarbij een forfaitaire 
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kostenvergoeding kan worden toegekend;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.12.2010 waarbij de onkostenvergoeding van de vrijwilligers 
werd vastgesteld;
Gelet op de nota aan het college van burgemeester en schepenen dd. 14.01.2019 waarbij het nieuwe 
bedrag van de vrijwilligersvergoeding werd vastgesteld;
Overwegende dat aan de vrijwilligers een belastingvrije onkostenvergoeding van 34,71 euro per dag 
wordt toegekend met een maximum van 1 388,40 euro op jaarbasis;
Overwegende dat de belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers kan geregeld worden met de 
kredieten voorzien op de respectievelijke artikelnummers van de gewone dienst;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Aan de vrijwilligers ingeschakeld voor het stadsbestuur kan een belastingvrije 
onkostenvergoeding worden toegekend van maximaal 34,71 euro per dag met een maximum van 1 388,40 
euro per jaar.
Artikel 2. Per vrijwilliger wordt een lijst bijgehouden van de geleverde prestaties.
Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de aanstelling van de 
vrijwilligers en de uitvoering van deze beslissing.
Artikel 4. Deze beslissing treedt in voege met ingang van 01/01/2019.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

11. Uitbetaling subsidies sociale zaken

De gemeenteraad,
Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een 
toelage voor het jaar 2019;
Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen;
Overwegend dat in de begroting 2019 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;
Gelet op de nota aan het college dd 12/11/2018;
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en toewending op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen;
Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet 
bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van 
14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van 
toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de 
verplichtingen opgelegd door deze wet; 
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in 
bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.
Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer 
GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.
Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als 
volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten
Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden 
door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake 
beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen 
bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor 
betaalbaarstelling.

SECRETARIAAT - NOTULEN

12. Goedkeuring notulen gemeenteraad 17 december 2018.

Raadslid Kristof Meerschaut merkt op dat de stemmingen in de notulen van 17 december 2018 niet 
nominatief werden genotuleerd. De notulen worden in die zin aangepast.
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13. Goedkeuring notulen installatievergadering gemeenteraad op 2 januari 2019.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
installatievergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2019  goedgekeurd.

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

1. Raadslid Tineke Van hooland
1.1 Vraag 1: Jaarlijkse organisatie Dag van de duurzaamheid

Als maatschappij staan we voor heel wat uitdagingen. We maken ons terecht zorgen om onze 
leefomgeving waarbij verschillende aspecten van duurzaamheid centraal staan. Denk maar aan de 
groeiende berg plastiek en de bezorgdheden om ons klimaat. Maar uitdagingen brengen ook 
opportuniteiten met zich mee. 
In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’: 17 
doelstellingen (SDG’s) die van de aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030. Ook lokale 
besturen spelen een belangrijke rol in de realisatie van deze doelstellingen.
Teneinde het thema ‘duurzaamheid’ meer bespreekbaar te maken in Oudenaarde, vraag ik om als stad en 
deelgemeentes jaarlijks een ‘Dag van de duurzaamheid’ te organiseren. Een dag waarop aandacht wordt 
gegeven aan het thema, een dag van sensibilisering dat duurzaamheid ook innovatief en inspirerend kan 
zijn, een dag waarop Stad Oudenaarde, burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven, of andere 
groepen die in hun dagelijkse bezigheden reeds bijdragen aan duurzame ontwikkeling allerlei ‘best 
practices’ in de kijker kunnen zetten. 
Door samen te werken en onze bevolking, onze ondernemers en alle actoren erbij te betrekken zal ook 
onze stad via deze dag, stap voor stap kunnen bijdragen aan deze doelstellingen.

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

2. Raadslid Elisabeth Meuleman
2.1 Voorstel 1: Geveltuintjes en gevelgroen.

Heel wat steden en gemeenten stimuleren geveltuintjes en gevelgroen. Een geveltuintje is een smalle 
groenstrook aan de straatkant, tegen een voorgevel. Geveltuintjes zorgen voor meer kleur in het 
straatbeeld en bevorderen de biodiversiteit: vogels en insecten vinden er een rustplaats. Bovendien 
verbeteren ze het klimaat en de luchtkwaliteit. Planten produceren immers zuurstof en filteren fijn stof. In 
Ronse legt men gratis geveltuintjes aan in de stad : zie https://www.ronse.be/nl/gratis-aanleg-
geveltuintjes. Daarnaast zetten steden en gemeenten ook in op het vergroenen van hun eigen gebouwen 
door de aanleg van verticale geveltuinen.
Voorstel:
1. Het stadsbestuur werkt een reglement met subsidies uit voor geveltuintjes
2. Het stadsbestuur inventariseert de eigen gebouwen en bekijkt of gebouwen in aanmerking komen 

voor de aanleg van gevelgroen en verticale geveltuinen.

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

3. Raadslid Steven Bettens
3.1 Vraag 1: Nieuwbouwproject Vossemeren in Leupegem.

Een projectontwikkelaar wil in Leupegem 147 nieuwe woongelegenheden bouwen op de voormalige site 
van Sancolux. De stad ontving tijdens het openbaar onderzoek voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning voor dit project 222 bezwaarschriften. Bij de aanvraag moeten een aantal vragen 
gesteld worden.
Zo luidt de finale conclusie van de mobiliteitsstudie dat de verkeersgeneratie van de projectsite beperkt is 
en geen negatieve effecten heeft ten opzichte van de huidige situatie. Dit resultaat staat haaks op het 
‘Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016)’.
In de beschrijvende nota lezen we op pagina 3 dat de site gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied. 
Aan de kant van de Watermolenstraat ligt een deel van de site in ‘effectief overstromingsgevoelig 

https://www.ronse.be/nl/gratis-aanleg-geveltuintjes
https://www.ronse.be/nl/gratis-aanleg-geveltuintjes
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gebied’. Het grootste deel van de rest van de site ligt in ‘mogelijks overstromingsgevoelig gebied’. De 
projectontwikkelaar zal het probleem oplossen door de site op te hogen.
De woonbehoeftestudie die intercommunale SOLVA op 6 december 2018 voorstelde, besluit dat er voor 
de periode 2018 – 2027 nood is aan 786 bijkomende woongelegenheden. Oudenaarde heeft vandaag al 
voldoende lopende projecten om aan de woonbehoefte voor de periode 2018 – 2027 te voldoen. 
Daarbovenop waren er op 1 januari 2018 1 305 wooneenheden meer dan dat er huishoudens zijn. Tijdens 
de gemeenteraad van 26 november 2018 zei de schepen van Ruimtelijke Ordening  dat de behandeling 
van het dossier Vossmeren in het licht van de woonbehoeftestudie zal moeten bekeken worden.
Vragen: 
1. wat is de mening van het stadsbestuur bij de stelling dat de ‘bijkomende verkeersgeneratie’ geen 

negatieve effecten zal hebben ten opzichte van de huidige situatie?
2. als meerdere terreinen in effectief overstromingsgevoelig gebied liggen en één van die terreinen 

wordt opgehoogd, erkent de stad dan dat de andere terreinen harder zullen getroffen worden bij 
overstromingen?

3. houdt (of hield) het stadsbestuur rekening met de woonbehoeftestudie bij het beoordelen van deze 
aanvraag voor een omgevingsvergunning? Zo ja, op welke manier houdt / hield het stadsbestuur er 
rekening mee?

4. werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor Vossemeren behandeld door het college van 
burgemeester en schepenen? Welke was de conclusie? Werd een omgevingsvergunning verleend? 
Indien wel, is dit een vergunning onder voorwaarden en, zo ja, welke voorwaarden?

Bijkomende informatie bij de vraag van raadslid Steven Bettens over het nieuwbouwproject 
Vossemeren in Leupegem 
- Bijkomende informatie over de mobiliteit:

o Volgens de mobiliteitsstudie zou de projectsite een bijkomende verkeersgeneratie van 43 PAE 
in de ochtendspits en 47 PAE in de avondspits hebben.  

o Dit resultaat staat haaks op het ‘Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016)’ 
waarin staat dat, om naar het werk te gaan, er een stijging waarneembaar is in de modus 
fiets en een daling in de modus autobestuurder, maar: “Toch geeft 65,84% aan de auto 
hiervoor te nemen als bestuurder.” (zie Analyserapport op 
https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg51/samenvatting.pdf)

o Dat het verplaatsingsgedrag inmiddels nog niet gewijzigd is werd in de media op 21 januari 
2019 nog eens bevestigd “File of niet, 7 op 10 Belgen met wagen naar werk”, blijkt uit 
onderzoek van Febiac (zie https://www.hln.be/de-krant/file-of-niet-7-op-10-belgen-met-
wagen-naar-werk~ae675fa6/) 

- Bijkomende informatie bij de woonbehoefte(studie):
o Wat werd sedert januari 2018 opgeleverd of is gepland:

 220 wooneenheden: Scheldekop 
 265 wooneenheden: reconversie Saffre in de Dijkstraat
 162 wooneenheden: SHM Graaf van Landasstraat/Heurnestraat
   25 wooneenheden in de Vontstraat (voormalige pastorij + weverij)
   90 wooneenheden (incl. 30 assistentiewoningen) op de voormalige post 
   26 wooneenheden: Steendonck Invest in de Kortrijkstraat
     6 wooneenheden Dokter Honoré Dewolfstraat in Leupegem
   12 wooneenheden: de Witte Graaf, Graaf Van Landaststraat, Eine
   16 wooneenheden (assistentie-appartementen) ‘Hof Edelare’ op Edelareberg
   19 wooneenheden Diependale (SHM)
   17 wooneenheden: Babeau op de Zwijndries in Ename
   17 wooneenheden: vervanging hotel de Rantere
   10 wooneenheden: residentie de Craeye op de Ronseweg in Leupegem
   20 wooneenheden: residentie Jemastyl in Bevere
   27 wooneenheden: Bergstraat achter fietshandel Assez
 TOTAAL: 932 wooneenheden

o Residentie Zéno (6 appartementen), residentie BertAn (18 appartementen), de voormalige 
rotanfabriek Vanderbeken in Eine (23 appartementen), de loods van Raepsaet in het centrum, 
de tientallen nog te bouwen woning op Den Haezel in Volkegem, de nieuwbouwprojecten 

https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/ovg51/samenvatting.pdf
https://www.hln.be/de-krant/file-of-niet-7-op-10-belgen-met-wagen-naar-werk~ae675fa6/
https://www.hln.be/de-krant/file-of-niet-7-op-10-belgen-met-wagen-naar-werk~ae675fa6/
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langs de Heurnestraat aan de kant van de spoorweg zijn enkele van de waarschijnlijk nog 
veel voorbeelden die niet in bovenstaande lijst staan. 

o De eerste 9 maanden van 2018 leverde de stad Oudenaarde 64 bouwvergunningen af voor in 
totaal 162 wooneenheden (bron: Statbel). Een aantal van die 64 verleende vergunningen 
zullen misschien in de lijst van 14 in 2018 opgeleverde of geplande projecten staan; minsten 
50 van de verleende vergunningen alleszins niet.

o Op 1 januari 2018 telde Oudenaarde 13 570  huishoudens (bron: Statbel) en 14 875 
wooneenheden (bron: 'Kadastrale statistiek van het gebouwenpark', eveneens te raadplegen 
op de website van Statbel). Het verschil tussen het aantal  huishoudens en het aanbod aan 
woongelegenheden neemt in Oudenaarde jaar na jaar toe. In 2010 bedroeg dat verschil 952 
woongelegenheden. Begin 2018 bedroeg het  verschil dus 1 305 woongelegenheden (+40% 
ten opzichte van 2010).  1 305 woongelegenheden is 519 woongelegenheden meer dan wat 
volgens SOLVA nodig is tot 2027. Volgens SOLVA is leegstand noodzakelijk om de 
woningmarkt naar behoren te doen functioneren (de zgn frictieleegstand). Naast een 
percentage dat als frictieleegstand moet voorzien worden zijn er ook de tweede verblijven, in 
Oudenaarde geraamd op 760 in 2016 (over precieze gegevens beschikt onze stad niet). 
SOLVA is duidelijk over het grote verschil tussen het aantal wooneenheden en het aantal 
huishoudens: “Door een gebrek aan gegevens van leegstand en tweede verblijven (..), kunnen 
hier (nog) geen conclusies uit getrokken worden. Monitoring van deze fenomenen is nodig om 
meer inzichten te kunnen verwerven.”

Burgemeester Marnic De Meulemeester licht het dossier toe en beantwoordt de vragen.

4. Raadslid Folke D'Haeyer
4.1 Vraag 1: Kortparkeren aan het station.

Op woensdag 13 juni 2018 vond er een "participatiemarkt" over de stationsomgeving plaats. Aan de hand 
van verschillende thema's (mobiliteit, wonen, groen,...) konden mensen hun ideeën kwijt.
Vandaag verloopt kortparkeren aan het station vrij chaotisch, waardoor ook voetgangers en fietsers in het 
gevaar komen.
Vragen:
- Vraag 1: Wat is de stand van zaken in de opmaak van het masterplan van de stationsomgeving?
- Vraag 2: Is het mogelijk om aan de NMBS te vragen om beter te communiceren dat de betaalparking 

het eerste kwartier gratis toegankelijk is of om deze wachttijd eventueel te verlengen?"

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

5. Raadslid Eva Pycke
5.1 Vraag 1: Deelname aan Earth Hour.

De laatste weken is de klimaatproblematiek een actueel en  “hot item”. Het wordt heel breed gedragen, 
ook door de jongere generatie. Daarenboven werd het burgemeesterconvenant door onze gemeente 
ondertekend. Een van de initiatieven die kaderen in het bewustzijn rond klimaat is Earth Hour of Het Uur 
der Aarde. Het is een internationaal evenement dat bedrijven en huishoudens oproept om verlichting en 
andere elektrische apparatuur in hun huis en/of bedrijf voor 1 u te doven. Het vindt plaats tijdens het 
weekeinde van maart, waarin de zomertijd ingaat, zijnde zaterdag 30 maart 2019 van 20 u30 tot 21u30.
Vraag:
Zal het stadsbestuur, in tegenstelling tot vorig jaar, dit jaar wel terug deelnemen aan Earth Hour? Hiermee 
geven we een positief signaal naar de burgers toe dat wij in ons beleid ons engageren inspanningen te 
willen doen om de CO2- uitstoot te verminderen.
Zo ja, welke initiatieven wil het stadsbestuur nemen in het kader van ‘Earth Hour’? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

6. Raadslid Maud Wybraeke
6.1 Voorstel 1: Betrekken Oudenaardse klimaatjongeren bij het beleid.

De voorbije donderdagen kwamen er duizenden jongeren uit middelbare scholen in heel België samen in 
Brussel om te betogen voor het klimaat. Ook uit Oudenaarde nemen een steeds groeiend aantal scholieren 
aan deze wekelijkse actie deel. De bezorgdheden van deze klimaatjongeren zijn terecht : beleidsmakers 
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moeten meer ambitie tonen op vlak van klimaatbeleid. Oudenaarde ondertekende het 
burgemeestersconvenant, en beloofde dus tegen 2020 zijn CO2 uitsoot met 20% te doen dalen. Het lijkt er 
echter op dat die doelstellingen niet zullen worden gehaald. Tegelijk tonen heel wat steden en gemeenten 
veel meer ambitie, bijvoorbeeld door een klimaatneutrale gemeente als doelstelling voorop te stellen.
Vandaar ons voorstel : 
Het stadsbestuur neemt de bezorgdheden van deze jongeren ernstig en geeft hen een forum om die 
bezorgdheden te formuleren. Dat kan door de jongeren uit te nodigen voor dialoogtafels waarbij ze actief 
betrokken worden bij het vormgeven van het lokale klimaatbeleid van onze stad. Hierdoor kunnen we een 
voortrekkersfunctie voor gemeentes in de regio vormen op vlak van inspraak en basisdemocratie voor 
jongeren.

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

7. Raadslid Eric Meirhaeghe
7.1 Voorstel 1: Invoeren van een cultuurtrofee.

Op het gebied van de kunst en cultuur, op sociaal-cultureel vlak zijn er veel initiatieven in Oudenaarde en 
wordt er gezorgd voor een gevarieerd aanbod. Er is veel artistiek en creatief talent in heel uiteenlopende 
culturele disciplines, zowel op professioneel als op vrijetijdsniveau: muziek, schilderkunst, literatuur, 
poëzie, theater, volkskunde, fotografie, film, patrimonium, dans, beeldende kunst, enz…
Verschillende verenigingen of individuen leveren hierin uitzonderlijke culturele prestaties. Maar ook de 
sociale en maatschappelijke waarde van wat zij doen, mag niet onderschat worden.
Zij verdienen erkentelijkheid en waardering. 
Dit kan door het uitreiken van een prijs voor cultuurverdienste, of een zgn. cultuurtrofee waarvoor alle 
kunst- en cultuurbeoefenaars kunnen kandideren of pro-actief benaderd worden.
Een belangrijk motief tot deze organisatie is het bevorderen van het cultuurleven en het stimuleren van 
gemeenschapsvorming.
Door dit evenement open te zetten voor alle kandiderenden en het grote publiek, brengt men een 
verscheidenheid aan kunsten en kunstenaars samen en vergroot men de kennis en de bekendheid van de 
verschillende disciplines. 
De organisatie dient dus een dubbel doel:  enerzijds het uiten van waardering, anderzijds het bekend 
maken en promoten van de verschillende cultuur- en kunstdisciplines.
Voorstel : het stadsbestuur reikt, naar analogie met de sporttrofee, jaarlijks een cultuurtrofee uit aan een 
verdienstelijk initiatief op socio-cultureel vlak, met als doel het uiten van waardering en het bekend 
maken van lokale initiatieven uit en in onze stad.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

8. Raadslid Kristof Meerschaut
8.1 Vraag 1: Shuttlebus centrum.

Vorig jaar werd de shuttledienst tussen het sociaal huis en het centrum terug heropgestart.  In augustus 
werd aangekondigd dat de shuttlebus voortaan extra haltes zou aandoen, en ook meer uren per dag zou 
rijden.  Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 12 november 2018 om de shuttledienst te 
verlengen tot januari 2019.
Vraag
1. Hoe ziet de toekomst van de shuttledienst er uit na januari 2019?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

9. Raadslid Dagmar Beernaert
9.1 Voorstel 1: Livestreaming gemeenteraad.

Zowel de gemeente- als OCMW-raad zijn openbaar. In verschillende gemeenten worden de gemeente- en 
OCMW-raad ook live uitgezonden via sociale media en/of de gemeentelijke website. Op die manier 
kunnen inwoners die dat wensen thuis de gemeenteraad live volgen of herbekijken. Dit komt de 
betrokkenheid van de inwoners bij het beleid en de transparantie van de lokale democratie ongetwijfeld 
ten goede. Dit voorstel is niet nieuw, maar het begin van deze nieuwe gemeentelijke legislatuur lijkt ons 
het aangewezen moment om ook in Oudenaarde deze digitale stap te zetten en de gemeente- en OCMW-
raad live uit te zenden.
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Daarbij volgend voorstel:
Stad Oudenaarde onderzoekt de mogelijkheden om de gemeente- en OCMW-raad live uit te zenden via 
de sociale mediakanalen van de stad en de gemeentelijke website.

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

9.2 Voorstel 2: Singletoets.

Uit de woonbehoeftestudie die SOLVA maakte in opdracht van Stad Oudenaarde blijkt dat het aantal 
alleenstaanden in Oudenaarde op 15 jaar is toegenomen met 6,38%. Waar in 2000 nog een vierde van het 
aantal huishoudens uit slechts één persoon was samengesteld, vertegenwoordigen de alleenstaanden in 
2015 al bijna een derde van het aantal huishoudens in onze stad. Uit de gemeentemonitor kunnen we 
afleiden dat in 2017 32% van de inwoners van Oudenaarde alleenwonend is. Volgens prognoses in 
diezelfde gemeentemonitor zou dat aantal in 2035 al oplopen tot 34%. Alleenstaanden vormen een steeds 
grotere groep, ook in onze stad. 
Die groeiende groep alleenwoners is divers: er zijn de jongeren die voor het eerst op eigen benen staan, er 
is de grote groep tussen 30 en 65 die er al dan niet zelf voor kiest om alleen te wonen, en er zijn de 65-
plussers die vaak als weduwe of weduwnaar alleen verder moeten. Allemaal groepen voor wie de lusten, 
en vooral de lasten van alleen wonen fors kunnen verschillen. Wat alle alleenwoners gemeen hebben, is 
dat ze verhoudingsgewijs een groter deel van hun inkomsten besteden aan basisbehoeften. Of je nu een 
huis huurt of koopt, je elektriciteit of gas verbruikt, je een auto of een wasmachine aankoopt, het zal altijd 
goedkoper uitvallen als je de rekening door twee kan delen. Uit een studie van het Centrum voor Sociaal 
Beleid van de Universiteit Antwerpen blijkt ook dat een koppel slechts 33 procent meer maandbudget 
nodig heeft voor noodzakelijke kosten en uitgaven dan een alleenstaande. Een rechtstreeks gevolg is 
meteen het tweede punt dat de alleenwoners gemeen hebben: in alle categorieën - jong, oud, met 
kinderen, zonder kinderen - ligt hun armoederisico beduidend hoger dan bij andere gezinnen. Een beleid 
op maat dringt zich op.
Daarom volgend voorstel: 
Stad Oudenaarde rolt een beleid uit op maat van haar alleenstaande inwoners. Beleidsinitiatieven worden 
getoetst op hun impact op alleenstaanden door een zogenaamde ‘singletoets’.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Cindy Franssen.

10. Raadslid Vincent Thomaes
10.1 Vraag 1: Problematiek vaste paaltjes rond de parkeerplaatsen op de Markt.

Zoals velen onder jullie wel al zullen bemerkt hebben zijn er heel wat paaltjes op en rond de markt 
beschadigd.
Eén van de redenen van deze beschadiging is dat de paaltjes veel te laag zijn (ze komen namelijk niet 
boven de motorkap uit)
Met gevolg: om de haverklap aanrijdingen. Hoewel het vrijwel nooit gaat over zware klappen, merken we 
hier toch op dat de paaltjes keer op keer aangereden worden.
Bij het terug komen van een winkel of horecabezoek worden de paaltjes vergeten, ze worden niet 
opgemerkt door de bestuurders van op de markt geparkeerde voertuigen, die er dan ongewild tegenaan 
botsen.
Door beschadiging van deze paaltjes en voertuigen ontstaat er heel wat ergernis bij de bestuurders die 
deze parkeerplaatsen op de markt gebruiken.
Vraag: Is er een mogelijkheid om deze paaltjes te vervangen door eventueel een hoger type paaltjes, zoals 
bv in de Broodstraat, of afgeronde op de grond liggende borduren om zo deze ergernis en beschadiging 
van materiaal te voorkomen?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

10.2 Vraag 2: Gevaarlijk kruispunt hoek Eindrieskaai met Keizer Karelstraat.

Ongeruste burgers melden ons dat er regelmatig ongevallen met fietsers plaats vinden op het kruispunt 
Eindrieskaai met Keizer Karelstraat (fietspad met twee rijrichtingen) en de oversteekplaats aan de 
voetgangersbrug voor fietsers 
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Volgens politieverslagen zijn er in de periode 2017-2018 vier verkeersongevallen gebeurd met 
gekwetsten waarbij fietsers betrokken waren, ongevallen met stoffelijke schade zijn hier uiteraard niet bij 
opgenomen.
Vraag: Kan het plaatsen van spiegels of eventueel knipperlichten ter hoogte van dit kruispunt enig soelaas 
bieden ? Is dit of een andere oplossing ooit onderzocht geweest?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

De vergadering wordt geheven om 20u50.

Goedgekeurd in zitting van  25 februari 2019.

Algemeen directeur, De voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


