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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 29 MAART 2021 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Julie Dossche, 
Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Nathalie De Smet, 
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen, 
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: Bart Dossche: schepen;
Eva Pycke: raadslid verontschuldigd voor Hoogdringend agendapunt 1., 
agendapunt 1 tem bijkomend agendapunt 5.1. 

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

HP1. Wijzigen huishoudelijk reglement wijze van stemmen digitaal bij geheime zitting

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat Artikel 29 inhoudt dat geheim gestemd wordt met vooraf gemaakte stembiljetten;
Overwegende dat het ook aan te raden is de mogelijkheid van elektronisch stemmen te voorzien;
Overwegende dat het elektronisch stemmen gebeurt door middel van een elektronisch stemsysteem;
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur; 
Besluit: eenparig
Artikel 1. Art. 29 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad wordt aangevuld als volgt:
Wanneer niet kan gestemd worden met vooraf gemaakte stembriefjes, gebeurt de geheime stemming 
elektronisch.
Het elektronisch stemmen gebeurt door middel van het elektronisch stemsysteem, Het raadslid is ingelogd 
en volgt de instructies zoals aangegeven in de software en handleiding.

1. Algemeen politiereglement zone Vlaamse Ardennen.
De Gemeenteraad, 
Overwegende dat het Algemeen Politiereglement dat van toepassing is in de gemeenten van de 
politiezone Vlaamse Ardennen aan herziening toe is;
Overwegende dat dit ontwerp op de politieraad werd besproken;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Besluit: Met 5 stemmen tegen (groen) en 24 stemmen voor ( 12 Open Vld, 6 CD&V, 2 Vooruit, 3 

NVA, 1 VB)
Artikel 1. Het huidig Algemeen Politiereglement van de Stad Oudenaarde wordt opgeheven met ingang 
van 31 mei 2021.
Artikel 2. Het Algemeen Politiereglement van de Stad Oudenaarde, afgestemd op de politieraad Vlaamse 
Ardennen, treedt in werking op 1 juni 2021 en geldt als volgt:
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
Artikel 1: Grondgebied 
Dit gemeentelijk reglement is een identiek algemeen politiereglement van toepassing op het grondgebied 
van de gemeenten Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem en geldt met behoud van de 
toepassing van andere wetgeving. Eenieder wordt geacht de bepalingen van dit reglement na te leven 
Artikel 2: Begrippenkader 
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❖ openbaar domein: ➢ de verkeerswegen, met inbegrip van bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen 
en grachten; 
➢ de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder meer bestemd zijn 
voor het stationeren van voertuigen, voor parken en plantsoenen en de plaatsen die toegankelijk zijn voor 
het publiek; 
➢ de niet-openbare terreinen, op het ogenblik dat zij voor één of meerdere personen vrij toegankelijk 
zijn; 
➢ alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die voor iedereen toegankelijk zijn binnen de 
perken die door de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaald zijn; 
❖ privaat domein: al wat niet kan worden beschouwd als openbaar domein, zoals hierboven gedefinieerd; 
❖ voertuigen: alle gemotoriseerde vervoermiddelen te water of te land, evenals elk beweegbaar 
gemotoriseerd landbouw- of industrieel materieel; 
❖ lokaal bestuur: alle bestuursorganen van de gemeente nl. de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en schepenen, de burgemeester en de ambtenaren, in het raam van hun bevoegdheid. 
❖ dagen: kalenderdagen; 
❖ manifestatie: een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een eis kenbaar te 
maken; 
❖ woonwagen: elke verplaatsbare of mobiele constructie, zelfs als de wielen ervan verwijderd zijn, 
ontworpen en/of gebruikt als permanente of tijdelijke verblijfplaats; 
❖ reclamevoertuigen: voertuigen, incluis aanhangwagens, die hoofdzakelijk bestemd zijn om tijdelijke 
publiciteit te maken; 
❖ vaste horeca-inrichting: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de 
toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit bestaat uit het voorbereiden en/of 
aanbieden van maaltijden en/of dranken voor consumptie, al dan niet ter plaatse, en dit zelfs kosteloos; 
❖ occasionele horeca-inrichting: de vooraf als dusdanig aangegeven inrichting die, naar aanleiding van 
om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tien maal per jaar en telkens voor niet 
langer dan 15 opeenvolgende dagen wordt gehouden door een kring, een maatschappij of particuliere 
vereniging 
❖ horecavergunning: een vergunning die aan de exploitant van een vaste horeca-inrichting het recht 
verleent om op het aangeduide adres een horeca-inrichting uit te baten. 
Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 5 
❖ drankgelegenheid: ➢ elk lokaal of lokaliteit waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter 
plaatse wordt verkocht; 
➢ elke plaats of lokaliteit die voor het publiek toegankelijk is en waar drank, ongeacht de aard ervan, 
voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, zelfs gratis; 
➢ elke plaats of lokaliteit waar leden van een vereniging of van een groepering uitsluitend of 
voornamelijk bijeenkomen om sterke of gegiste drank te gebruiken of om kansspelen te bedrijven. 
Artikel 3: Herstelverplichting en retributie 
Indien de overtreder niet spontaan zijn herstelverplichting nakomt, kan het lokaal bestuur of de lokale 
politie zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder. 
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een herstelbelasting 
en/of aan het vorderen van de door het lokaal bestuur gemaakte kosten voor rekening van de overtreder. 
Artikel 4: Politionele verzoeken en bevelen 
Ieder die zich op het openbaar domein bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats, moet zich 
onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie. 
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden, wanneer 
de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of in geval van 
brand, overstroming of hulpoproep.
6 Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 
Hoofdstuk 2: De veiligheid en het gemak van doorgang op het openbaar domein 
2.1. Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein 
Artikel 5: schriftelijke aanvraag - gevaarlijke voorwerpen 
Samenscholingen, optochten en alle andere manifestaties op het openbaar domein, zijn verboden, tenzij 
na voorafgaande schriftelijke toelating van het lokaal bestuur. 
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Alle samenscholingen en optochten moeten schriftelijk bekendgemaakt worden, ten minste 15 dagen voor 
de geplande datum van de activiteit. 
De kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten: thema en doel, uur en plaats van concentratie, uur 
van vertrek, gevolgde wegwijzer, plaats en uur van ontbinding als het een optocht betreft, raming van het 
aantal deelnemers, voorziene organisatiemaatregelen, naam - adres – GSM-nummers van de 
organisatoren. 
Bij bovenvermelde manifestaties mogen deelnemers geen voorwerpen dragen of bij zich hebben die 
gebruikt kunnen worden om te slaan, te steken of te verwonden. Ook helmen of schilden dragen is 
verboden. 
2.2. Het privatief gebruik van het openbaar domein 
Artikel 6: Schriftelijke toelating 
Niemand mag, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating van het lokaal bestuur, het openbaar 
domein privatief gebruiken. De veiligheid en het gemak van doorgang moeten op elk moment 
gevrijwaard worden. 
Artikel 7: Vrije doorgang voetpad 
Fietsen, bromfietsen of uitstallingen moeten steeds zo geplaatst worden dat ze het verkeer van 
voetgangers, fietsers of voertuigen niet in het minst hinderen. 
Op het voetpad dient steeds een vrije doorgang van minstens 1 meter en, voor voetpaden breder dan 2 
meter, minstens 1,5 meter behouden te blijven. 
Artikel 8: Zonnetenten en luiken 
Zonnetenten, marquises, luiken of andere inrichtingen – beweegbaar of vast – mogen aan winkels en 
andere gebouwen enkel worden bevestigd, als zij de vrije doorgang van voetgangers en andere 
weggebruikers niet hinderen of belemmeren. Er moet altijd een obstakelvrije loopweg van 1 meter zijn en 
bij voetpaden breder dan 2 meter moet de obstakelvrije loopweg minstens 1,5 meter zijn. 
Artikel 9: Schoorsteenpijpen en buizen 
Schoorsteenpijpen of om het even welke andere buis of voorziening om rook, damp, gassen of 
vloeistoffen af te voeren, mogen niet op of boven het openbaar domein uitkomen. Uitzondering hierop is 
enkel mogelijk na schriftelijke toelating van het lokaal bestuur.
Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 7 
Artikel 10: Reclamevoertuigen 
Het is verboden op het openbaar domein reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten 
parkeren, tenzij het lokaal bestuur daartoe vooraf schriftelijk toelating heeft gegeven. 
Artikel 11: Spandoeken en andere constructies 
Het is verboden spandoeken, draden, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, op 
of over het openbaar domein aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het lokaal 
bestuur. 
Artikel 12: Bij weigering 
De politie en het lokaal bestuur kunnen van rechtswege alle voorwerpen laten of doen wegnemen 
waarvan de plaatsing een privatief gebruik van het openbaar domein uitmaakt, of in strijd is met één van 
de voorgaande artikelen. 
Artikel 13: Kramen, stands, wagens 
Niemand mag, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating van het lokaal bestuur, op het openbaar 
domein kramen, stands, wagens, voertuigen met inbegrip van aanhangwagens of om het even welke 
andere inrichting plaatsen voor het aanbieden van om het even welke producten, diensten, eet- of 
drinkwaren. 
Voorafgaande alinea is niet toepasselijk op de houders van een standplaatsvergunning op de wekelijkse 
markt of de vervangende markt, die onder het ‘Marktreglement’ valt. 
De natuurlijke of rechtspersonen aan wie de toelating werd verleend, zullen op een duidelijk zichtbare 
plaats van de inrichting hun naam en adres, de hierboven genoemde toelating en het bewijs van betaling 
van de retributie, die volgens het betrokken retributiereglement verschuldigd is, uithangen. 
De politie en het lokaal bestuur zijn belast met de vaststelling van de overtredingen op voorgaand artikel 
en kunnen van rechtswege de plaatsen (doen) ontruimen die zonder toelating werden ingenomen. 
Artikel 14: Terrassen 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van het lokaal bestuur is het te allen tijde verboden op het 
openbaar domein terrassen, terrasuitbreidingen of om het even welke inrichting te plaatsen met het oog op 
de verkoop van om het even welke producten, diensten, waren of eet- of drinkwaren. In voorkomend 
geval dienen de aanvragers zich te gedragen naar de bepalingen van het terrasreglement. 
Artikel 15: Drukwerken en sampling 
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Niemand mag drukwerk (o.a. geschriften, tekeningen, prenten, aankondigingen, publiciteitskaartjes) of 
stalen van gebruiks- of verbruiksproducten op het openbaar domein verspreiden (flyeren, afficheren, …) 
of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het lokaal bestuur. 
Deze bepaling is niet van toepassing op de drukwerken over de verkiezingen, informatie van openbaar nut 
en openbare werken. Als de persoon die deze publicaties verspreidt of verkoopt of de personen die 
hem/haar vergezellen, de openbare orde, rust of veiligheid verstoort, kan de politie tussenkomen om een 
einde te stellen aan de verspreiding.
8 Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 
Bij het uitdelen van drukwerk, stalen of andere voorwerpen moet iedere verdeler zelf of via een helper 
instaan voor het oprapen van de door het publiek in de omgeving (binnen de evenementenzone of binnen 
een straal van 100m rond het verdeelpunt) weggeworpen exemplaren of voorwerpen. 
Indien de gegevens van de bedeler niet bekend zijn, dan zal de verantwoordelijke uitgever als 
aansprakelijke worden aangewezen. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is het bedrijf 
waarvoor reclame wordt gemaakt of de organisator van de activiteit waarvoor reclame wordt gemaakt, 
aansprakelijk 
2.3. Het aanplakken 
Artikel 16: Aanplakbiljetten en plakbrieven 
Het is verboden: 
- wettig aangeplakte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken of te scheuren; 
- aan te plakken op andere plaatsen dan die vastgesteld door het lokaal bestuur; 
- op een zelfde plaats meer dan één exemplaar van een zelfde plakbrief aan te brengen; 
- plakbrieven af te rukken, ze te bevuilen, ze onleesbaar te maken, er meldingen of tekeningen op aan te 
brengen; 
- de plakbrieven die een gebeurtenis aankondigen voor het verlopen van de gebeurtenis te overplakken; 
- plakbrieven aan te brengen meer dan 4 weken voor het plaatsvinden van de gebeurtenis; - 
- plakbrieven aan te brengen van een formaat groter dan A1. 
Artikel 17: Publiciteitsborden 
Het is verboden tijdelijke publiciteitsborden aan te brengen op of langs het openbaar domein zonder 
uitdrukkelijke toestemming van het lokaal bestuur. 
Ze mogen niet aangebracht worden op straatmeubilair, signalisatie, openbare verlichting, bomen, e.d. 
noch mogen zij de zichtbaarheid belemmeren van aangebrachte verkeerssignalisatie. 
Artikel 18: Locaties voor aanplakking 
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes 
aan te brengen op het openbaar domein en op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, 
muren, omheiningen, pijlen, palen, zuilen, bouwwerken en monumenten en andere langs het openbaar 
domein of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden en andere plaatsen dan die die door het 
lokaal bestuur tot aanplakking zijn bestemd of vooraf schriftelijk werden vergund door de eigenaar of 
gebruiksgerechtigde voor zover de eigenaar voorafgaand zijn schriftelijk akkoord heeft betuigd. 
2.4. Het uitvoeren van werken 
Artikel 19: Schriftelijke toelating 
Wie geen voorafgaande schriftelijke toelating van het lokaal bestuur heeft gevraagd en verkregen, mag op 
het openbaar domein geen werken uitvoeren. Aanvragen hiertoe dienen ten minste 15 dagen vooraf te 
worden ingediend.
Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 9 
Artikel 20 
Niemand mag zonder toelating van het lokaal bestuur en/of aanwijsbare noodzaak straten, pleinen of om 
het even welk ander deel van het openbaar domein belemmeren: 
- hetzij door er materialen, steigers, containers of om het even welke andere voorwerpen te plaatsen of 
achter te laten; 
- hetzij door er grondwerken te doen. 
Artikel 21: Signalisatie 
Wie op het openbaar domein grondwerken uitvoert of materialen, steigers of andere voorwerpen op het 
openbaar domein plaatst, moet de voorgeschreven en/of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen treffen of 
waarschuwingstekens aanbrengen. 
Artikel 22: Afsluiting 
De aannemer van bouwwerken die langs het openbaar domein bouwt, verbouwt of afbreekt, moet de 
bouwwerf langs de straatkant van een stevige afsluiting voorzien vooraleer de werken aan te vangen. 
Artikel 23: Veilige doorgang 
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Indien op het voetpad geen veilige doorgang van 1 meter breedte overblijft, moet de aanvrager in een 
veilige doorgang voorzien. In uitzonderlijke omstandigheden kan het lokaal bestuur bijzondere 
maatregelen voorschrijven. 
Artikel 24: Voorzorgsmaatregelen 
Het is verboden om zonder de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen steengruis, 
afbraakmaterialen of bouwstoffen op het openbaar domein of in voertuigen of containers op het openbaar 
domein te werpen. Wie werken uitvoert, is op elk moment verantwoordelijk voor de veiligheid van 
omwonenden en voorbijgangers. 
Artikel 25: Stofhinder 
Indien het verhandelen van steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen stof verwekt, moeten voldoende 
maatregelen getroffen worden zodat geen stof op het openbaar domein of op andere gebouwen of 
eigendommen kan terechtkomen. 
Artikel 26: Zo snel mogelijk verwijderen 
Het steengruis, de afbraakmaterialen of bouwstoffen die niet binnen de afsluiting geplaatst kunnen 
worden, moeten binnen de kortst mogelijke tijd van het openbaar domein verwijderd worden en mogen in 
geen geval na het intreden van de duisternis op het openbaar domein achtergelaten worden, tenzij na een 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van het lokaal bestuur en als de door het lokaal bestuur 
voorgeschreven voorwaarden nageleefd worden. Hierbij moeten de wetten op de politie van het 
wegverkeer altijd gerespecteerd worden. 
Artikel 27: Openbaar domein proper houden 
Tot het einde van de ruwbouw moet de aannemer van de bouwwerken, en na de ruwbouw moeten de 
aannemers van de andere werken op de werf, steeds het openbaar domein voor en rondom de werken 
proper houden. 
Voetgangers moeten op elk moment obstakelvrij doorgang hebben over een breedte van 1 meter en bij 
voetpaden die breder zijn dan 2 meter, over een breedte van 1,5 meter. 
Zij moeten de bouwstoffen en het afval of ander vuil zodanig op de werf plaatsen dat dit niet op de 
aangelande eigendommen kan terechtkomen.
10 Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 
Artikel 28: Mortel op de openbare weg 
Het is aannemers of bouwers verboden mortel of andere mengsels, hetzij droog of nat, te bereiden op het 
openbaar domein. 
Indien de omstandigheden het noodzakelijk maken dit toch op het openbaar domein te doen, dan dient het 
wegdek of het voetpad beschermd te worden met een ondoordringbare beschermplaat, na toestemming 
van het lokaal bestuur. 
Artikel 29: Veiligheidsmaatregelen 
Het lokaal bestuur kan met het oog op de veiligheid op en rondom de bouwwerken alle maatregelen 
treffen of opleggen aan de eigenaars, de bouwheer of aannemers. 
2.5. Het snoeien van planten of bomen die op eigendommen langs het openbaar domein groeien 
Artikel 30: Overhangende takken, invasieve planten 
De eigenaars of gebruikers van een eigendom moeten ervoor zorgen dat de op deze eigendom groeiende 
planten of bomen zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan : 
- op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijweg hangt; 
- op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt 
- het zicht van de verkeersborden, aanduidingen van hydranten, signalisatieborden of openbare verlichting 
belemmert. 
Hagen, groenstroken en andere afsluitingen die de zichtbaarheid van de weggebruikers in bochten en op 
kruispunten kunnen belemmeren, mogen niet hoger zijn dan 75 cm. 
Het is niet toegelaten invasieve plantensoorten, die de biodiversiteit schade toebrengen, in de natuur te 
verspreiden. 
2.6. Voorwerpen die door hun val kunnen hinderen 
Artikel 31: Loshangende voorwerpen 
Het is verboden om op het even welk deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen die onvoldoende 
stevig staan, waardoor zij op het openbaar domein kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van 
doorgang in gevaar kunnen brengen.
Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 11 
2.7. Inzamelingen op het openbaar domein 
Artikel 32: Collecten 
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Collecten op het openbaar domein zijn onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toelating van het 
lokaal bestuur. 
De toelating van het lokaal bestuur moet minstens 15 dagen voor de inzameling worden aangevraagd. 
Artikel 33: Loterijen en kansspelen 
Het is verboden op het openbaar domein loterij- of andere kansspelen aan te leggen of te houden. 
2.8. Het plaatsen op de gevels van de gebouwen van straatnaamborden en van verkeerstekens, 
huisnummers en installaties van openbaar nut 
Artikel 34: Straatnaamborden, verkeerstekens en leidingen van openbaar nut 
Iedereen moet op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, door het lokaal bestuur 
straatnaamborden of andere installaties van openbaar nut laten aanbrengen evenals verkeerstekens en 
leidingen van openbaar nut. 
Indien de afbraak of verandering van een gebouw het nodig maakt dat een toestel van openbaar nut 
verplaatst wordt, is de eigenaar ertoe verplicht minstens 30 dagen vooraf het lokaal bestuur hiervan te 
verwittigen. Het lokaal bestuur neemt de nodige maatregelen om hieraan tegemoet te komen binnen 
redelijk tijdsbestek, dit naargelang van de aard van de gevraagde aanpassing. 
Artikel 35: Huisnummering 
De eigenaar, gebruiker en/of huurder van een gebouw is verplicht er voor te zorgen dat er een 
huisnummer wordt aangebracht, en dat het huisnummer of de reeks van toegekende huisnummers 
leesbaar is van op het openbaar domein.
12 Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 
Hoofdstuk 3: Reinheid van het openbaar domein 
3.1. De ophaling van huishoudelijk afval en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. 
Artikel 36 
Recipiënten voor de huisvuilophaling, evenals bedrijfsafvalcontainers en afvalstoffen die met het oog op 
de ophaling ervan worden aangeboden, mogen pas de dag voor de ophaling aan de rand van het openbaar 
domein geplaatst worden. 
De recipiënten moeten voor de eigen woongelegenheid of voor het gebouw waar de activiteit wordt 
uitgevoerd, worden aangeboden. 
De geledigde recipiënten dienen de dag van de ophaling van het openbaar domein te worden verwijderd. 
Nadere bepalingen inzake het ophalen en beheer van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde 
afvalstoffen kunnen het voorwerp uitmaken van een aanvullend politiereglement. 
3.2. Confetti en dergelijke 
Artikel 37 
Het is verboden confetti en andere materialen te werpen, tenzij na schriftelijke toelating van het lokaal 
bestuur. Het gebruik daartoe van materialen bestaande uit kunststof (plastiek) is verboden. 
Het is verboden tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties spuitbussen met kleur- en 
scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, schoensmeer of enig ander middel dat kwetsuren of schade 
kan veroorzaken aan personen of goederen op het openbaar domein te gebruiken. 
3.3. Wildplassen 
Artikel 38 
Het is verboden op het openbaar domein binnen de bebouwde kom of zichtbaar vanaf het openbaar 
domein te urineren, tenzij op plaatsen of accommodaties die hiertoe speciaal zijn ingericht. Die plaatsen 
en accommodaties dienen volgens de regels van goed fatsoen te worden gebruikt.
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3.4. Netheid van het openbaar domein 
Artikel 39: Reinheid voetpad, aangelande berm en rioolkolken 
Alle bewoners moeten zorgen voor de reinheid van de aangelande berm of het voetpad voor hun woning. 
Behoudens de bepalingen van het bermdecreet omvatten deze verplichtingen onder andere: 
- de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, bladeren, vervuilende producten of materialen van de 
voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen; 
- het zuiver houden van de afvoergoten om een vrije afvoer te verzekeren. Zo is het verboden slijk, zand 
of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de greppels te vegen; 
- het verwittigen van het lokaal bestuur in geval van uit te voeren herstellingen. 
Deze verplichting geldt ook voor alle overige inrichtingen, met inbegrip van de bedrijfszetel van 
landbouwbedrijven, maar met uitzondering van alle andere locaties waar landbouwactiviteiten worden 
uitgeoefend. 
In gebouwen met meer woongelegenheden dient de huisbewaarder hiervoor in te staan. Wanneer er geen 
huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw. 
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Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. 
Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen. 
Het is verboden riolen en rioolkolken te vervuilen door er gelijk welke vloeistoffen of voorwerpen in te 
gieten of te werpen. 
Artikel 40: Opruimplicht 
Iedereen die het openbaar domein heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat het onverwijld 
opnieuw proper wordt gemaakt. 
Dit geldt in het bijzonder voor : 
- land- en tuinbouwers die, naar aanleiding van hun werkzaamheden op het veld, het openbaar domein 
besmeuren of er vreemde stoffen nalaten; 
- bouwers en aannemers die, naar aanleiding van bouwwerken, het openbaar domein bevuilen. 
Artikel 41: Sluikstorten en zwerfvuil 
Het is verboden, buiten de voorziene ophalingen en inzamelingen, op het openbaar domein gelijk welke 
voorwerpen, stoffen, materialen (inclusief huishoudelijk afval, grofvuil en groenafval) of vloeistoffen te 
werpen, te laten vloeien of achter te laten. 
Hieronder vallen ook alle vormen van sluikstorten en zwerfafval zoals verpakkingen van snoep, snacks, 
sigaretten en drank, maar ook papier- en plasticafval, kauwgom, sigarettenpeuken, fruit- en groenteafval, 
e.d. 
Onverminderd de bepalingen omtrent huishoudelijk en gevaarlijk afval uit het materialendecreet, wordt 
onder dit verbod begrepen het achterlaten van maximaal 2 zakken van 60l of gelijkaardig volume, niet-
gevaarlijk huishoudelijk afval. 
Artikel 42: Straatvuilnisbakken 
Het is verboden ander dan ter plaatse geproduceerd afval te werpen of achter te laten in 
straatvuilnisbakken.
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Artikel 43: Verkopers van voedingsproducten 
De verkopers van voedingsproducten die in de directe omgeving worden verbruikt, moeten voldoende, 
duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten plaatsen en moeten de inhoud en het afval ernaast 
op reglementaire wijze verwijderen. 
Artikel 44: Ongeadresseerd reclamedrukwerk 
Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar duidelijk is aangegeven 
dat dit niet gewenst is, eveneens aan kennelijk leegstaande panden. De bedelers dienen er voor te zorgen 
dat dit steeds volledig in de brievenbussen wordt gedeponeerd. 
Artikel 45: Organisatoren van evenementen 
De organisator van een evenement op het openbaar domein moet de nodige maatregelen nemen, opdat het 
afval zich niet buiten het terrein waarop het evenement plaatsheeft, kan verspreiden. 
Op het terrein moeten voldoende zichtbare en voor selectieve inzameling geschikte inzamelpunten 
aanwezig zijn. 
De organisator moet het terrein uiterlijk de dag na het beëindigen van het evenement opgeruimd hebben, 
zo niet kan het lokaal bestuur overgaan tot ambtshalve opruiming op kosten van de organisator. 
Artikel 46: Vriesweer 
Bij vriesweer is het verboden water op het openbaar domein te gieten of te laten lopen. 
Artikel 47: Sneeuw- en ijzelvorming 
Bij sneeuwval of ijzelvorming zijn de aangelanden van het openbaar domein verplicht om over een 
breedte van minstens 1 meter voor de woning of een andere inrichting, het voetpad schoon te vegen en 
ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen om gladheid te vermijden. 
Bij het ruimen van sneeuw en ijs moeten de afvoergoten en –roosters worden vrijgelaten. 
Ter hoogte van de opritten, oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en de aangeduide haltes voor 
het openbaar vervoer, moet de rand van het voetpad worden vrijgehouden. 
In gebouwen met meer woongelegenheden dient de huisbewaarder hiervoor in te staan. Wanneer er geen 
huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw. 
Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. 
3.5. Onderhoud van braakliggende gronden en terreinen 
Artikel 48: Onderhoudsplicht 
Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet bebouwd terrein moet het terrein of 
het gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang 
komen en er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, buren of het openbaar domein. 
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Artikel 49: Maaien 
Inzonderheid moet de eigenaar, huurder of gebruiker de bloei of zaadvorming beletten van alle hinderlijke 
onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende gronden. 
Hiertoe dient de plantengroei minstens tweemaal per jaar te worden gemaaid of kort gehouden, met name 
vóór 30 juni en vóór 30 september. 
3.6. De grachten 
Artikel 50: Waterafvoer 
Het is verboden in grachten iets te plaatsen, te gooien of te laten lopen waardoor de normale waterafvoer 
verhinderd of bezoedeld wordt. 
Artikel 51: Dempen 
Het dempen van grachten is verboden overeenkomstig artikel 102 van dit politiereglement. 
Grachten die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun 
oorspronkelijke staat dienen te worden hersteld. 
Het overwelven of inbuizen van straatgrachten kan enkel worden toegelaten na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het lokaal bestuur. 
Artikel 52: Onderhoud 
Teneinde de goede afloop van het water te verzekeren, is de eigenaar gehouden de grachten die door zijn 
gronden lopen of deze van andere private eigendommen scheiden, te (laten) maaien, het maaisel te 
verwijderen en indien nodig te (laten) ruimen (verwijderen van slib). 
Uitzondering hierop vormen de grachten langsheen het openbaar domein waarvan zij een afhankelijkheid 
uitmaken en als dusdanig enkel dienstig zijn voor de afwatering van het hemelwater en de waterlopen van 
eerste, tweede en derde categorie waarvan het onderhoud de bevoegdheid is van respectievelijk het 
Vlaams Gewest, de provincie of het bestuur, alsook in voorkomend geval, de grachten en/of waterlopen 
die onder het beheer van een polder of watering vallen. 
Artikel 53: Verdelgen van ongedierte 
Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en 
waterlopen, zijn de inwoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen die door het lokaal 
bestuur met de verdelging zijn belast. Zij dienen het plaatsen van daartoe nodig geachte tuigen te dulden. 
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Hoofdstuk 4: Dieren 
4.1. Gemeenschappelijke bepalingen 
Artikel 54: Loslopen 
Het is de eigenaars van dieren verboden ze op het openbaar domein vrij te laten lopen zonder de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen. De veiligheid en het gemak van doorgang moeten op elk moment 
gewaarborgd blijven. 
Artikel 55: Dierenasiel 
Loslopende dieren, waarvan de eigenaar niet gekend is, worden door de zorgen van het lokaal bestuur en 
op kosten van de eigenaar, zo deze later bekend wordt, aan een dienst van dierenbescherming of aan een 
dierenasiel toevertrouwd. 
Artikel 56: Recipiënt 
De begeleiders van honden of andere huisdieren die zich op het openbaar domein begeven, moeten altijd 
een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier bij zich hebben. 
Indien de hond of een ander huisdier het openbaar domein bevuilt, moet de begeleider het vuilnis 
verwijderen en de bevuilde plaats reinigen. Uitzondering hierop vormen de daartoe bestemde plaatsen die 
door het lokaal bestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid. 
De personen met een handicap met hun geleidehond worden van deze bepalingen vrijgesteld. 
De begeleiders van rij- en trekdieren zijn verplicht op het openbaar domein, gelegen in de bebouwde 
kom, de uitwerpselen op te ruimen of mee te nemen in een daartoe geschikt recipiënt. 
Artikel 57: Rondzwervende dieren 
Het is verboden rondzwervende verwilderde dieren te voederen, tenzij met toestemming van het lokaal 
bestuur. 
Artikel 58: Ontsnappen 
Elke houder van een dier, hetzij als eigenaar, hetzij als bezitter, hetzij als bewaker, dient passende 
maatregelen te treffen om te beletten dat het dier zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander 
privaat erf of naar het openbaar domein.
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4.2. Specifieke bepalingen inzake honden 
Artikel 59: Honden aan de leiband 
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Honden moeten aan de leiband gehouden worden op het openbaar domein, uitgezonderd op de daartoe 
speciaal ingerichte plaatsen. 
Deze verplichting geldt niet voor: 
- honden die gebruikt worden voor de jacht; 
- reddingsoperaties bij rampen en ongelukken; 
- honden die een kudde begeleiden; 
- honden van hulpdiensten. 
De begeleider dient de hond zodanig te bewaken dat hij hem op elk ogenblik zou kunnen beletten om 
personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te 
betreden. 
Artikel 60: Onderdak en verzorging 
De houders van honden zijn verplicht deze op een degelijke wijze onderdak en verzorging te verschaffen 
en dienen de passende maatregelen te treffen opdat ze geen abnormale hinder voor de buren zouden 
veroorzaken door aanhoudend geblaf of ander aanhoudend geluid. 
Artikel 61 
Het is personen die de hond niet in bedwang kunnen houden, verboden honden te begeleiden. 
Artikel 62: Agressieve honden 
Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of de 
begeleider zodra ze op het openbaar domein of op openbare plaatsen komen. Voor honden van 
politiediensten en erkende bewakingsondernemingen geldt hierop een uitzondering. 
Onder een agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen: elke hond die, wanneer hij vrij 
zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand 
toeloopt; elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of uitlokking; elke hond die 
reeds iemand heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of uitlokking; elke hond die een ander 
huisdier verwondt of aanvalt zonder provocatie of uitlokking. 
Dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen en de 
veiligheid van goederen in een publiek toegankelijke plaats worden aan de eigenaar, bezitter, bewaker of 
houder onttrokken, die er niet langer vrij over kan beschikken, zolang dat met het oog op de handhaving 
van de openbare rust en/of veiligheid en/of voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen of 
dieren en/of veiligheid van goederen vereist is. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de 
eigenaar, bezitter, bewaker of houder van het dier. 
Dolle honden dienen door hun houders te worden afgemaakt. Wanneer zij nalaten dit te doen, zal het 
lokaal bestuur in hun plaats optreden. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar, 
bezitter, bewaker of houder van het dier.
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Artikel 63: Openbare gebouwen 
De toegang met honden tot openbare gebouwen is verboden, tenzij anders aangegeven. Hierop wordt 
uitzondering gemaakt voor: 
- personen met een visuele of andere handicap met hun geleidehond, hulpdiensten en erkende 
bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden en de reddingshonden van 
hulporganisaties; 
- personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor personen met een visuele of andere 
handicap en die daartoe een passend attest kunnen voorleggen. 
Artikel 64 
Op het eerste verzoek van de politiediensten moeten de begeleiders hun hond verwijderen van de plaatsen 
waar veel mensen samenkomen. 
Artikel 65 
Wie vaststelt dat zijn/haar hond verdwenen is, moet onmiddellijk de politiediensten inlichten. 
Artikel 66 
Het is verboden honden te tergen of op te hitsen. 
4.3. Specifieke bepalingen inzake duiven 
Artikel 67: Duivenwedstrijden 
Het is verboden om gedurende de periode van 1 april tot en met de laatste zondag van de maand oktober 
alle soorten van duiven die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen tussen 7.00 u. en 18.00 u. 
op zaterdagen, zondagen en feestdagen waarop duivenwedstrijden plaatsvinden. 
Artikel 68 
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Ingeval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken, waarbij de vluchten niet op de vermelde dagen 
worden gehouden, geldt dit verbod voor de daaropvolgende dag en is de medekampende liefhebber 
verplicht kenbaar te maken dat de duiven niet op de vermelde datum werden gelost. 
Artikel 69 
Elke handeling die de medekampende liefhebber schade kan toebrengen is te allen tijde verboden. 
Hieronder wordt o.a. verstaan: slaan op allerlei voorwerpen, zwaaien met allerlei voorwerpen, ophangen 
van allerlei voorwerpen in de nabijheid van de hokken, opstellen van molentjes, draaiende voorwerpen en 
in het algemeen elke daad die de dieren kan doen op- of afschrikken.
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Hoofdstuk 5: De openbare veiligheid en brandgevaar 
5.1. Brandpreventie en -bestrijding 
5.1.1. Minimumnormen voor vaste en tijdelijke inrichtingen 
Artikel 70: Vaste inrichtingen 
Iedereen moet het gemeentelijk reglement waarin de minimumnormen inzake brandpreventie met 
betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen zijn vastgelegd, strikt naleven. 
Artikel 71: Tijdelijke inrichtingen en occasionele installaties 
Iedereen is ertoe gehouden de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen 
van tijdelijke aard en de veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte 
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een 
fotovoltaïsch zonne-energiesysteem strikt na te leven. 
5.1.2. Verplichtingen in geval van brand 
Artikel 72 
Diegenen die een brand opmerken, moeten dit onmiddellijk aan de brandweerdienst mededelen. 
Bij brand is elkeen verplicht aan magistraten, politie en brandweer toegang te verlenen tot hun gebouw, 
woning of aanhorigheden. 
Bij weigering of afwezigheid van de bewoners worden de deuren of toegangen met alle mogelijke 
middelen door de bevoegde hulpdiensten opengebroken of verwijderd. 
Al wie erom verzocht wordt door de magistraten, brandweerlieden of politie, moet alle nodige en 
mogelijke hulp verschaffen voor het bestrijden van de brand, het brandgevaar of gevaar in verband met de 
brand. 
Deze voorschriften gelden ook voor andere rampen zoals overstromingen, instorting, enz. 
Artikel 73: Hydranten 
De hydranten die in de openbare weg gelegen zijn, moeten altijd vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk 
toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de door het bestuur op de gevels of op andere plaatsen 
aangebrachte tekens om de brandmonden aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of 
onzichtbaar te maken. 
5.1.3. Kampvuren 
Artikel 74: Schriftelijke toelating 
Met behoud van toepassing van de bepalingen in Vlarem II daaromtrent zijn kampvuren enkel toegelaten 
mits schriftelijke toelating van het lokaal bestuur. 
Elke aanvraag vermeldt de naam van de verantwoordelijke persoon en de datum en plaats waar het 
kampvuur zal aangelegd worden. 
Het komt het lokaal bestuur toe om de draagwijdte van de toestemming te bepalen. Indien de veiligheid 
dit vereist, kan de toestemming op elk moment worden ingetrokken. 
Een kampvuur is niet toegelaten in tijden van droogte.
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5.2. Openbare veiligheid 
Artikel 75: Lachgas 
Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen, te bezitten of te gebruiken indien 
dit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het middel met als doel het bekomen van een roeseffect. 
Artikel 76: Alarmsystemen 
Onverminderd de regelgeving inzake installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en het beheer 
van alarmcentrales mogen gebouwen en voertuigen die zich in de open lucht bevinden en uitgerust zijn 
met een alarmsysteem, in geen enkel geval nodeloos de buurt verstoren. 
Het is verboden alarmsystemen nutteloos te laten werken. Te gevoelig geprogrammeerde alarminstallaties 
dienen te worden afgesteld, teneinde geluidshinder te vermijden. 
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Wanneer de gebruiker of een door hem aangesteld persoon niet opdaagt binnen 30 minuten na het afgaan 
van het alarm, mogen de politiediensten de nodige maatregelen nemen om een einde te stellen aan deze 
hinder. 
Artikel 77: Bouwvallige gebouwen 
Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van het lokaal bestuur om gebouwen die bouwvallig zijn 
te herstellen of te slopen.
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Hoofdstuk 6: De openbare rust 
6.1. Activiteiten en evenementen in open lucht 
Artikel 78: Schriftelijke toelating 
Onverminderd alle andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, tenzij na voorafgaande 
schriftelijke toelating van het lokaal bestuur, in open lucht activiteiten en evenementen te organiseren. 
Het maakt geen verschil uit of deze op openbaar of op privaat terrein worden ingericht, en of die vrij, op 
uitnodiging of tegen betaling toegankelijk zijn voor het publiek. Het lokaal bestuur kan de draagwijdte 
van deze toelating bepalen. 
De aanvragen dienen twee maanden vóór de activiteit of het evenement te worden ingediend. 
Voor evenementen op privaat terrein met minder dan 100 gelijktijdig toegelaten personen is deze 
voorafgaande toelating niet vereist. 
De aanvrager dient de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van 
tijdelijke aard en de veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte 
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van 
een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem en de door de brandweerdiensten verstrekte richtlijnen, strikt na 
te leven. 
6.2. Lawaaibestrijding 
6.2.1 Veld- en kruitkanonnen 
Artikel 79 
Het is verboden kruitontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken gedurende: 
- de periode van 21 maart tot en met 20 september tussen 20:30 uur en 06:00 uur. 
- de periode van 21 september tot en met 20 maart tussen 19:00 uur en 07:00 uur. 
Het is eveneens verboden kruit- of andere kanonnen, voor het afvuren van vreugdesalvo’s, te gebruiken 
tussen 22:00 uur en 08:00 uur. 
Het gebruik van kruit- of andere kanonnen is, met inachtneming van bovenstaande verbodsbepalingen, 
slechts toegelaten na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het lokaal bestuur. 
Artikel 80 
Voor het gebruik van kruit- of andere kanonnen die dienen om vogels af te schrikken, moeten volgende 
bepalingen worden geëerbiedigd : 
- de loop van de kanonnen mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woning of woningen; 
- de kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 150 meter van een bewoond huis; waar mogelijk 
dient een grotere afstand in acht te worden genomen; 
- de nodige maatregelen en voorzorgen moeten worden genomen om te voorkomen dat de uitoefening van 
andere normale beroepsactiviteiten onmogelijk wordt gemaakt; - 
- de tijd tussen twee salvo’s moet minstens 10 minuten bedragen. 
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Het lokaal bestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen als blijkt dat de aanvragen de draagkracht van 
de omgeving overschrijden, zelfs wanneer een vergunning is verleend. 
De vergunningen voor het gebruik van vogelschrikkanonnen worden steeds ter kennisgeving overgemaakt 
aan de lokale politie 
6.2.2 Het afschieten van vuurwerk. 
Artikel 81 
Het is verboden, zowel op het openbaar domein als op private domeinen of binnenplaatsen en op alle 
plaatsen die palen aan het openbaar domein om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers te 
laten ontploffen en wensballonnen op te laten. 
In afwijking van het eerste lid kan het lokaal bestuur voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de 
toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende beperkte periode vuurwerk af te 
steken. Het komt het lokaal bestuur toe om de draagwijdte van zijn toestemming te bepalen. 
In de nacht van 31 december op 1 januari is deze toestemming niet vereist tussen 23.00u. en 01.00u. voor 
het afsteken van feestvuurwerk. 
Het oplaten van wensballonnen is te allen tijde verboden. 
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6.2.3. Lawaaihinder 
Artikel 82: Radio’s, luidsprekers en muziekinstrumenten 
Het is verboden, zelfs gedurende de dag, radio’s, luidsprekers, geluidsversterkers en soortgelijke 
apparaten, muziekinstrumenten, zo in werking te stellen dat ze op het openbaar domein of buitenshuis 
uitgalmen zo dat de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt 
verstoord. 
Een soortgelijk gebruik van deze apparaten is eveneens verboden op het openbaar domein, inzonderheid 
in openbare parken en speelpleinen. 
Het lokaal bestuur kan uitzonderingen toestaan voor openbare feestelijkheden, sportmanifestaties, en 
dergelijke. 
Artikel 83: Werken bij nacht 
Nachtgerucht of nachtrumoer is verboden overeenkomstig artikel 104 van dit politiereglement. 
Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet onderbroken kunnen worden 
tussen 22.00u. en 07.00u. is een voorafgaande toelating van het lokaal bestuur vereist. Het komt het 
gemeentestuur toe om de draagwijdte van deze toestemming te bepalen. 
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen die worden 
aangewend in het kader van een bedrijfsexploitatie onder normale omstandigheden. 
Artikel 84: Lawaaierige voertuigen 
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het 
voertuig. De overtreding tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen wordt begaan, wordt 
verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. 
Het gebruik van voertuigen die uitgerust worden met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn 
voor het maken van reclame of propaganda is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toelating 
van het lokaal bestuur. Het komt het lokaal bestuur toe om de draagwijdte van de toestemming te bepalen. 
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Voertuigen en over het algemeen alle verkeersmiddelen mogen geen abnormaal gerucht veroorzaken door 
een ongewone verrichting bv. toeteren, niet afzetten van motor bij stilstand enz... Afwijkingen op dit 
verbod kunnen door het lokaal bestuur worden toegelaten bij speciale omstandigheden, zoals kermissen, 
gemachtigde feestelijkheden, enz... 
Artikel 85: Niet hinderlijk geluid 
Worden als niet hinderlijk beschouwd, geluiden die voortkomen uit: 
- werken aan de openbare weg of werken voor openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming 
of in opdracht van de bevoegde overheid; 
- werken of handelingen die overdag aan private eigendommen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige 
voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen; 
- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming 
van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; 
- landbouwwerken genoodzaakt door specifieke weers-, plant- en oogstomstandigheden; 
- door het lokaal bestuur vergunde manifestaties, evenementen, werken of handelingen, voor zover de in 
de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd; 
- spelende kinderen. 
6.3. Rondreizende woonwagenbewoners 
Artikel 86: Toelating 
Het is verboden om zonder voorafgaande toelating van het lokaal bestuur het openbaar domein voor 
beperkte tijd te gebruiken voor het plaatsen van één of meer woonwagens en tenten. 
Het komt het lokaal bestuur toe om de draagwijdte van deze toelating te bepalen. 
Artikel 87: Kermisattracties 
In afwijking van artikel 86 mogen exploitanten van kermisattracties en rondreizende circusartiesten die 
deelnemen aan door de stad/gemeente georganiseerde of toegelaten evenementen, met hun woonwagens 
plaatsnemen op het openbaar domein of op een andere door het lokaal bestuur aangewezen plaats voor de 
duur van die evenementen en voor de periode nodig voor het op- en afbouwen van de attractie. 
Artikel 88: Standplaats op privé-eigendom 
Woonwagens en tenten die gebruikt worden voor nachtverblijf, kunnen maar voor beperkte tijd 
standplaats innemen op een privé-eigendom na een voorafgaande toelating van het lokaal bestuur en na 
voorlegging van goedkeuring van plaatsing door de eigenaar. 
Het lokaal bestuur kan deze toelating steeds intrekken. De politiediensten moeten altijd toegang hebben 
tot de niet-afgesloten terreinen waar deze woongelegenheden zich bevinden.
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6.4. Horeca-inrichtingen 
Artikel 89: Horecavergunning 
De exploitatie van een vaste horeca-inrichting is onderworpen aan een vergunning uitgereikt door het 
lokaal bestuur. Een exploitant mag zijn zaak pas openen nadat hij over deze vergunning beschikt. Deze 
vergunning is geldig zolang aan alle voorwaarden daartoe is voldaan. 
De vergunning wordt afgeleverd aan de exploitant voor een welbepaalde vestigingseenheid en wordt niet 
overgedragen aan een andere exploitant of vestigingseenheid. 
De vergunning moet steeds ter beschikking zijn op het exploitatieadres. 
Alvorens de vergunning wordt uitgereikt door het lokaal bestuur, dient de exploitant bewijs te leveren te 
voldoen aan volgende voorwaarden: 
- een moraliteitsonderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals 
bepaald in het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samen ordening van de wetbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste en sterke dranken en in de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning 
voor het verstrekken van sterke drank; 
- een onderzoek naar de hygiënische voorwaarden zoals voorgeschreven in de artikelen 5 en 6 van het 
Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samen ordening van de wetbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste en sterke dranken; 
- beschikken over de wettelijk verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en 
ontploffing in het geval de horecazaak behoort tot één van de categorieën van inrichtingen opgenomen in 
de lijst van artikel 1 van het K.B. van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder toepassing 
vallen van hoofdstuk 2 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffingen 
en betreffende de verplichte verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; 
- voldoen aan de bepalingen zoals voorgeschreven door het gemeentelijk reglement houdende vaststelling 
van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen; 
- bewijs van aangifte Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; 
- bewijs van aangifte SABAM en billijke vergoeding; 
- een onderzoek door het lokaal bestuur naar de stedenbouwkundig vergunde toestand van het pand 
waarvoor de aanvraag is ingediend en waaruit blijkt dat de horecafunctie op die locatie 
stedenbouwkundig vergund is of rechtmatig tot stand gekomen is; 
- een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
- een gedetailleerd grondplan met afmetingen van de horeca-inrichting. 
Het komt het lokaal bestuur toe om de aanvraag- en afleveringsmodaliteiten van de horecavergunning 
nader te omschrijven en om bijkomende voorwaarden op te leggen. 
Artikel 90: Brandveiligheid en sluiting 
De exploitant van een inrichting die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is dient de 
minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen strikt na te 
leven. 
Als het lokaal bestuur, met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, een drankgelegenheid laat 
sluiten, dan mag de exploitant zijn zaak geenszins opnieuw openen zonder dat er een nieuwe beslissing is 
gevallen. 
De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende 
ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de exploitatie ervan de 
openbare rust verstoort.
Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 25 
Hoofdstuk 7: Milieubescherming 
7.1. Parken en plantsoenen 
Artikel 91 
In de openbare parken en plantsoenen is het verboden: 
- afgesloten grasvelden te betreden indien een specifiek bord dit verbiedt; 
- heestermassieven en bloemperken te betreden of te laten betreden; 
- zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen; 
- te kamperen of er de nacht door te brengen in tenten, auto’s, kampeer- en woonwagens, tenzij op de 
plaatsen die voldoen aan de wetgeving inzake kamperen; 
- afsluitingen te beklimmen of te beschadigen. 
Artikel 92: Voertuigen 
In de gemeentelijke openbare parken en plantsoenen mag niemand met voertuigen rijden, stilstaan of 
parkeren. Uitzonderingen hierop worden door het lokaal bestuur bepaald door een bijzondere toelating of 
door het daartoe aanbrengen van de nodige verkeersborden of – tekens. 
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Artikel 93 
Behalve op de daartoe door het bestuur aangeduide plaatsen en binnen de door het lokaal bestuur 
bepaalde voorwaarden, is het verboden in de openbare parken, terreinen, parkings, plantsoenen en 
waterpartijen: 
1. om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te verkopen of bij wijze 
van reclame aan te bieden; 
2. op welke wijze ook publiciteit te voeren; 
3. te collecteren; 
4. het bevroren water te betreden; 
5. te zwemmen, op het water te varen of om het even welke watersport te beoefenen; 
6. op gelijk welke wijze te vissen of dieren te vangen of achter te laten; 
7. open vuren aan te leggen; 
8. ruitersport te beoefenen; 
9. dieren te laten baden in het water; 
10. zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor 
zichzelf of voor andere personen. 
Artikel 94 
Het lokaal bestuur kan de toegang tot de openbare parken en plantsoenen of een deel ervan tijdelijk aan 
het publiek verbieden. 
Gedurende deze periode is het verboden dit park of plantsoen te betreden. In voorkomend geval zal de 
openingstijd ter plaatse bestendig kenbaar gemaakt worden aan het publiek. 
Artikel 95: Kinderspeelpleinen 
Behoudens andersluidende bepalingen zijn de kinderspeelpleinen toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang. 
Kinderen minder dan 7 jaar moeten vergezeld zijn van een persoon die voor hen aansprakelijk is. 
De kinderen moeten zich behoorlijk gedragen op de kinderspeelpleinen en de richtlijnen van bevoegde 
personen opvolgen en de gebruiksaanwijzingen, aangebracht op de speeltuigen, respecteren. 26 
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Het is ten strengste verboden enige schade aan te brengen in de kinderspeelpleinen. Opzettelijk 
aangerichte schade zal vergoed worden door diegenen die ze aanrichten of door de persoon die voor hen 
verantwoordelijk is. Het is verboden om het even wat op de grond te gooien wat vervuiling veroorzaakt. 
Alle artikelen die betrekking hebben op de "openbare parken en plantsoenen" zijn ook in de 
kinderspeelpleinen van toepassing. 
7.2. Moeskopperij 
Artikel 96 
Het is verboden veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem te roven.
Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone Vlaamse Ardennen 27 
Hoofdstuk 8: Gemengde inbreuken 
Artikel 97: Beschadigen rijtuigen (artikel 521 lid 3 van het strafwetboek) 
De gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van 
rijtuigen, wagons en motorvoertuigen is verboden. 
Artikel 98: Beschadigen grafstenen en monumenten (artikel 526 van het strafwetboek) 
Het is verboden grafsteden, gedenktekens of grafstenen, monumenten, standbeelden of andere 
voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of 
met haar machtiging zijn opgericht te vernielen, neer te halen, te verminken of beschadigen. 
Artikel 99: Beschadigen onroerende eigendommen (artikel 534ter van het strafwetboek) 
Het is verboden opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen. 
Artikel 100: Beschadigen bomen (artikel 537 van het strafwetboek) 
Het is verboden kwaadwillig een of meer bomen om te hakken, of zodanig te snijden, te verminken of te 
ontschorsen dat ze vergaan, of een of meer enten te vernielen. 
Artikel 101: Beschadigen roerende eigendommen (artikel 559, 1° van het strafwetboek) 
Het is verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
Artikel 102: Grachten, hagen, afsluitingen, grenspalen (artikels 545 en 563, 2° van het strafwetboek) 
Het is verboden: 
- geheel of gedeeltelijk grachten te dempen; 
- levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken; 
- landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernielen; 
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- grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te 
bepalen, te verplaatsen of verwijderen. 
Artikel 103: Graffiti (artikel 534bis van het strafwetboek) 
Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen.. 
Artikel 104: Nachtgerucht (artikel 561, 1° van het strafwetboek) 
Het is verboden nachtgerucht of nachtrumoer te maken waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord. 
Artikel 105: lichte gewelddaden (artikel 563, 3° van het strafwetboek) 
Daders van lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben, in het bijzonder zij die 
opzettelijk enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen, worden gestraft met een 
gemeentelijke administratieve geldboete.
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Artikel 106: Gezicht bedekken of verbergen (artikel 563bis van het strafwetboek) 
Het is verboden zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke 
plaatsen, te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet 
herkenbaar is. 
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven 
met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel 
krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. 
Artikel 107: Winkeldiefstal (artikel 461 van het strafwetboek) 
Het is verboden zich schuldig te maken aan winkeldiefstal. Dit is het bedrieglijk wegnemen van een tot 
een winkel behorende zaak. 
Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik.
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Hoofdstuk 9: De ouderlijke betrokkenheid voor minderjarigen 
Artikel 108 
§ 1. Voorafgaandelijk aan het aanbod tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de 
oplegging van een administratieve geldboete kan de sanctionerend ambtenaar voorzien in een procedure 
van ouderlijke betrokkenheid. 
Door middel van een ter post aangetekende brief informeert de sanctionerend ambtenaar de ouder(s), 
voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, over de vastgestelde feiten. Tevens wordt 
hen in de brief verzocht hun mondelinge of schriftelijke opmerkingen mee te delen over deze feiten en de 
eventueel te nemen opvoedkundige maatregelen, dit binnen de in de brief vermelde termijn. De 
sanctionerend ambtenaar kan hiertoe een ontmoeting vragen met de ouder(s), de voogd of de personen die 
de minderjarige onder hun hoede hebben en de minderjarige zelf. 
§ 2. Na de opmerkingen te hebben ingewonnen en/of de minderjarige overtreder samen met de ouder(s), 
voogd of personen die er de hoede over uitoefenen te hebben ontmoet en indien hij tevreden is over de 
opvoedkundige maatregelen die door deze laatsten werden voorgesteld, kan de sanctionerend ambtenaar 
het dossier afsluiten. 
§ 3. De sanctionerend ambtenaar kan beslissen tot het opstarten van de administratieve procedure in 
volgende gevallen : 
- er werden geen opmerkingen noch opvoedkundige maatregelen binnen de gestelde termijn overgemaakt; 
- de minderjarige overtreder en/of de ouder(s), voogd of personen die er de hoede over uitoefenen zijn 
niet ingegaan op het verzoek uitgaande van de sanctionerend ambtenaar om elkaar te ontmoeten; 
- de sanctionerend ambtenaar is van oordeel dat de voorgestelde opvoedkundige maatregelen niet het 
beoogde resultaat zullen hebben. 
In een dergelijk geval wordt aan de minderjarige een bemiddelingsaanbod gericht conform de bepalingen 
voorzien in hoofdstuk 10.
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Hoofdstuk 10: De lokale bemiddeling 
Artikel 109 
Lokale bemiddeling kan worden voorgesteld als alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete. 
De lokale bemiddeling is een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst 
van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden of om het conflict te doen 
bedaren. 
Artikel 110 
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De bemiddelaar wordt aangesteld door de gemeente en voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het 
koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de 
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Artikel 111 
Het bemiddelingsdossier wordt door de sanctionerende ambtenaar aangemeld bij de bemiddelaar. 
Artikel 112 
De sanctionerende ambtenaar vermeldt het bemiddelingsaanbod en de contactgegevens van de 
bemiddelaar in zijn opstartbrief. 
Bij minderjarigen, die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, wordt de 
beslissing inzake het opleggen van een administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een 
bemiddelingsaanbod. 
Bij meerderjarigen kan de bemiddeling facultatief worden aangeboden. 
Artikel 113 
Enkele weken na de verzending van de aangetekende opstartbrief neemt de bemiddelaar zelf contact op 
met de overtreder. 
Bij minderjarigen krijgen de vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede 
hebben tevens een kopie van het bemiddelingsaanbod. Ook de advocaat wordt op de hoogte gebracht van 
het aanbod. 
Dit geldt uiteraard niet wanneer de overtreder reeds gereageerd heeft op het eerste bemiddelingsaanbod in 
de aangetekende opstartbrief van de sanctionerend ambtenaar. 
Artikel 114 
Indien de overtreder positief reageert op het bemiddelingsaanbod, neemt de bemiddelaar contact op met 
het slachtoffer en informeert naar de bereidheid om deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure. 
Als het slachtoffer niet bereid is om bemiddeling te aanvaarden, kan de bemiddeling alsnog worden 
opgestart via de inschakeling van een gemeentelijk vertegenwoordiger na akkoord van de sanctionerend 
ambtenaar.
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Artikel 115 
De bemiddeling en dus ook de communicatie tussen de betrokken partijen kan rechtstreeks of 
onrechtstreeks gebeuren. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene beginselen van de bemiddeling, zoals opgenomen in 
het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de 
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
De bemiddelaar tracht de betrokkenen te bewegen tot een herstel of vergoeding van de schade in de 
breedste betekenis van het woord. Dit betekent dat zo veel als mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de 
noden van alle betrokkenen. 
De bemiddelaar probeert, indien de betrokkenen hiertoe bereid zijn, een dialoog tussen hen tot stand te 
brengen. 
De betrokken partijen trachten zelf tot een overeenkomst te komen. 
Minderjarigen mogen tijdens de bemiddeling begeleid worden door hun vader en moeder, voogd of 
personen die de hoede over hen hebben. 
Ook de advocaat kan aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure. 
Artikel 116 
Na het afsluiten van het bemiddelingsdossier rapporteert de bemiddelaar het resultaat aan de 
sanctionerend ambtenaar zoals bepaald in artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 januari 2014 
houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Artikel 117 
De sanctionerend ambtenaar houdt rekening met het resultaat van de bemiddeling, of met de stand van 
zaken van de bemiddeling, indien blijkt dat de bemiddeling niet afgerond kan worden vóór het verstrijken 
van de termijn zoals voorzien in artikel 26, §2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties.
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Hoofdstuk 11: De gemeenschapsdienst 
11.1. Minderjarigen 
Artikel 118 
De sanctionerend ambtenaar heeft de mogelijkheid aan de minderjarige overtreder een 
gemeenschapsdienst voor te stellen in geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling. 
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Deze gemeenschapsdienst mag niet meer dan vijftien uur bedragen en moet worden uitgevoerd binnen 
een termijn van zes maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend 
ambtenaar. 
De gemeenschapsdienst wordt georganiseerd in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de 
minderjarige. 
De ouder(s), voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige kunnen op hun verzoek de 
minderjarige begeleiden bij de uitvoering van de gemeenschapsdienst. 
De sanctionerend ambtenaar kan beslissen de keuze en de nadere regels van de gemeenschapsdienst toe te 
vertrouwen aan de bemiddelaar. 
11.2. Meerderjarigen 
Artikel 119 
De sanctionerend ambtenaar heeft de mogelijkheid aan de meerderjarige overtreder, mits zijn akkoord of 
op zijn verzoek, een gemeenschapsdienst voor te stellen in plaats van de administratieve geldboete. 
Deze gemeenschapsdienst mag niet meer dan dertig uur bedragen en moet worden uitgevoerd binnen een 
termijn van zes maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend 
ambtenaar. 
De sanctionerend ambtenaar kan beslissen de keuze en de nadere regels van de gemeenschapsdienst toe te 
vertrouwen aan de bemiddelaar. 
11.3. Uitvoering gemeenschapsdienst 
Artikel 120 
Wanneer de gemeenschapsdienst correct wordt uitgevoerd, kan de sanctionerend ambtenaar geen 
administratieve geldboete meer opleggen. 
In geval van weigering van het aanbod of falen van de gemeenschapsdienst, kan de sanctionerend 
ambtenaar een administratieve geldboete opleggen binnen een termijn van 12 maanden vanaf de dag van 
de vaststelling van de feiten.
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Hoofdstuk 12: Procedure, straf- en slotbepalingen 
Artikel 121: Leeftijd 
De bepalingen die opgenomen zijn in dit reglement zijn van toepassing op iedereen die de leeftijd van 14 
jaar heeft bereikt op het moment van de feiten. 
Artikel 122: Geldboete 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in 
andere straffen voorzien, worden de inbreuken op dit reglement gestraft met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximaal 175,00 EUR voor minderjarigen vanaf 14 jaar en van maximaal 
350,00 EUR voor meerderjarigen, overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties voorziene procedure. 
Artikel 123: Plaatsverbod 
De persoon, die het plaatsverbod opgelegd overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties voorziene procedure negeert, wordt eveneens gestraft met een 
administratieve geldboete. 
Artikel 124: Intrekking vergunning 
In geval van herhaling van de inbreuk op artikel 8, artikel 13, artikel 14 en artikel 19 van dit reglement 
worden deze gestraft met de administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgegeven 
toestemming of vergunning of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
Deze schorsing, intrekking of sluiting wordt opgelegd door het college van burgemeester en schepenen, 
nadat de overtreder ondubbelzinnig verwittigd werd omtrent het overtreden reglement. Deze sanctie 
wordt ter kennis gebracht van de overtreder per aangetekend schrijven. 
Artikel 125: Besluiten van de burgemeester 
Besluiten van de burgemeester, genomen in uitvoering van artikel 133 tot 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-naleving van deze besluiten kan worden 
gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie. 
Iedere persoon op het openbaar domein moet zich voegen naar de besluiten en/of verordeningen hem door 
de bevoegde overheid in de uitvoering van zijn ambt gegeven. 
Artikel 126: Overgangsbepaling horeca 
Iedere vaste horeca-inrichting die op datum van inwerkingtreding van dit reglement is geopend, zal in 
zoverre aan alle voorwaarden werd voldaan zoals voorgeschreven door artikel 89 van dit reglement, op 
initiatief van het lokaal bestuur een horecavergunning ontvangen. De vaste horeca-inrichtingen die na 
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inwerkingtreding van dit reglement openen, zullen op hun initiatief dienen te voldoen aan de vereisten uit 
artikel 89 van dit reglement. 
Artikel 127 
Alle artikelen van eerder uitgevaardigde politieverordeningen die strijdig zijn met deze politieverordening 
worden geacht te zijn opgeheven. 34 Algemeen politiereglement van de gemeenten van de Politiezone 
Vlaamse Ardennen 
Artikel 128 
Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd 
en bekend gemaakt worden. 
Artikel 129 
Overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet zal een afschrift van dit reglement worden 
overgemaakt aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en 
aan de griffie van de politierechtbank. 
Tevens zal een afschrift worden overgemaakt aan het parket van de procureur des konings bij de 
politierechtbank en aan de korpschef van de lokale politie Vlaamse Ardennen. 
Artikel 130 
De protocolakkoorden worden als bijlage gevoegd aan dit reglement en bekendgemaakt conform art. 23 
§1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

BURGERZAKEN BURGERLIJKE STAND

2. Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

De Gemeenteraad, 
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaats en lijkbezorging; 
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, en verdere 
wijzigingen; 
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 
16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten; 
Overwegende dat het huidig huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen dateert van 2008 en 
ondertussen verouderd is; 
Overwegende dat er een ongelijke situatie is op de niet-geconcedeerde (gekochte) percelen is; 
Besluit: eenparig
Artikel 1. Onderhevig huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en treedt in werking op 3 mei 2021, 
het bestaande reglement wordt op die datum opgeheven:

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging
Hoofdstuk 1: Algemeenheden
Artikel 1
§ 1 Op volgende locaties bevinden zich begraafplaatsen op het grondgebied Oudenaarde: 

- Eine, de stedelijke begraafplaats, Pontstraat;
- Eine, rond de kerk, Eineplein;
- Heurne, rond de kerk, Heurnestraat;
- Mullem, rond de kerk, Mullemstraat;
- Welden, rond de kerk, Monseigneur Lambrechtstraat; 
- Nederename, rond de kerk, Ohiostraat;
- Ename, rond de kerk, Paardemarktstraat;
- Ename, Wallestraat; 
- Volkegem, rond de kerk, De La Kethulleplein; 
- Mater, rond de kerk, Materplein;
- Mater, achter de Sint-Amelbergakapel, Materplein;
- Edelare, rond de kerk, Edelareberg;
- Leupegem, Ronseweg;
- Melden, rond de kerk, Meldenstraat;
- Oudenaarde, Dijkstraat;
- Bevere, Deinzestraat.

§ 2 Begravingen, bijzettingen en asverstrooiingen gebeuren enkel nog op de stedelijke begraafplaats in 
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Eine. Uitgezonderd in gevolge nominatieve bepalingen bij concessies, gebeuren begravingen en 
bijzettingen op de begraafplaatsen van de deelgemeenten. 
Artikel 2
§ 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten, bijzettingen in het columbarium en asverstrooiingen 
is mogelijk van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Er wordt niet begraven, bijgezet of 
asverstrooid op zondag, op de dag van de werklieden, de eerste werkdag van januari, de sportdag en 
volgende feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, Pinstermaandag, 11 
juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november, 15 november, 25 en 26 december. 
§ 2 Er moet vooraf een toelating tot begraven, bijzetting of asverstrooiing bekomen zijn van het 
stadsbestuur. 
§ 3 Wat betreft de plaats en het tijdstip van begraven, bijzetting of asverstrooiing moeten de betrokkenen 
zich schikken naar de beslissingen van de burgemeester of zijn aangestelde. 
Artikel 3
Behoudens de wettelijke bepalingen, voorzien in het decreet en de lokale reglementering, is de manier van 
begraven, zoals vermeld bij de aangifte, definitief.
Hoofdstuk 2: Niet-geconcedeerde percelen 
Artikel 4
§ 1 Op een niet-geconcedeerd perceel kunnen zonder concessie volgende personen begraven of bijgezet 
worden: 

- Personen overleden in Oudenaarde;
- Menselijke lijken ontdekt op het grondgebied van Oudenaarde;
- Personen welke op datum van hun overlijden ingeschreven waren in één van de 

bevolkingsregisters van Oudenaarde;
- Personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of 

internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de bevolkingsregisters 
van Oudenaarde (EU-ambtenaren, hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten in 
eerste graad); 

- Gewezen inwoners van Oudenaarde, die vanuit Oudenaarde opgenomen zijn in een instelling of 
bij een familielid tot de tweede graad buiten de stad Oudenaarde inwoonden en daar verbleven tot 
aan hun overlijden.  

§ 2 Aan personen die niet overleden zijn in Oudenaarde en er niet zijn ingeschreven wordt evenwel een 
vergoeding, in de vorm van een belasting, zoals bepaald in het gemeenteraadsreglement, aangerekend. 
Artikel 5
§ 1 Een begraving in een niet-geconcedeerd perceel/nis kan voor een termijn van 10 jaar. In het negende 
jaar zal een afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar worden aangeplakt aan het 
betrokken graf en aan de ingang van begraafplaats. De belanghebbenden beschikken, te rekenen vanaf de 
datum van deze bekendmaking, over een termijn van 1 jaar om de grafmonumenten weg te nemen. De 
dienst burgerzaken dient hiervan verwittigd te zijn. De grafmonumenten die na 1 jaar niet werden 
verwijderd, worden eigendom van het stadsbestuur en zullen van ambtswege worden verwijderd. Het 
college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze materialen. 
§ 2 Voor graven die vanaf 2022 komen te vervallen, kan tijdens de termijn van aanplakking een concessie 
worden genomen voor het betrokken graf, op voorwaarde dat het stoffelijk overschot overgebracht wordt 
naar een geconcedeerd perceel. De kosten verbonden aan ontgraving (zoals bepaald in het 
belastingsreglement van de gemeenteraad), het verplaatsen van de grafzerk en eventuele kosten van een 
nieuwe kist of urne, indien de staat van de kist of urne dit vraagt, zijn ten laste van de aanvrager.  
Artikel 6
Zolang de procedure tot ontruiming van de niet-geconcedeerde percelen/nissen loopt, kan een aanvraag 
retroactieve thuisbewaring van de asurne worden ingediend. De aanvraag moet schriftelijk worden 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of 
samenlevende partner en alle bloedverwanten in eerste graad. De aanvraag vermeldt tevens de plaats van 
bewaring of verstrooiing van de as. Indien een einde komt aan de thuisbewaring (ook voor het einde van 
de grafrust van 10 jaar), kan de as van de overledene worden uitgestrooid op de strooiweide van de 
stedelijke begraafplaats of wordt een concessie genomen voor de bijzetting van de asurne. Een aanvraag 
retroactieve thuisbewaring kan slechts eenmaal worden ingediend.
Hoofdstuk 3: Concessies
Artikel 7
§ 1 Een concessie is een contract van bruikleen, dat wordt toegestaan op moment van overlijden, voor een 
bepaalde periode en tegen betaling. 
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Er worden concessies verleend voor het begraven en bijzetten van stoffelijke overschotten in volle grond, 
in columbariumnissen en voor zover nog voorradig in graf- en urnenkelders. 
§ 2 Het verwerven van een nieuwe concessie maakt dat de aanvrager zich verbindt om: 

- Een grafmonument te plaatsen;
- Het grafmonument gedurende de volledige duur van de concessie te onderhouden;
- Zich te schikken naar alle reglementen en ordemaatregelen van kracht. 

§ 3 De tarieven voor nieuwe concessies, bijzettingen en hernieuwingen van bestaande concessies worden 
bepaald door de gemeenteraad in het retributiereglement. De concessiehouder staat in voor de betaling van 
het concessietarief voorafgaand aan de eigenlijke begraving. 
Artikel 8
§ 1 Op de stedelijke begraafplaats worden concessies verleend in volgende graftypes: 

- Grondgraf (kist/urne - er wordt naast elkaar begraven): 
o Enkelvoudig perceel: max. 1 persoon
o Dubbel perceel: max. 2 personen

- Columbariumnis:
o Enkelvoudig perceel: max. 1 persoon
o Dubbel perceel: max. 2 personen

- Urnenkelder (voor zover nog voorradig):
o Standaard perceel: max. 2 personen

§ 2 Op de begraafplaatsen van de deelgemeenten worden geen nieuwe concessies meer toegestaan. Er 
kunnen enkel nog bijzettingen in de bestaande concessies gebeuren voor zover de ruimte het toelaat en 
binnen de regels van de welvoeglijkheid. Lijkkisten, lijkwaden en urnen mogen niet door elkaar worden 
geplaatst. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aantal overledenen dat voorzien werd bij de 
aanvraag van de concessie.
Artikel 9
§ 1 De concessie wordt schriftelijk aangevraagd door de concessiehouder. De aanvraag vermeldt 
nominatief de begunstigden van de nog beschikbare plaatsen. De begunstigden van een concessie kunnen 
enkel door de concessiehouder worden gewijzigd bij schriftelijk verzoek. Indien de concessiehouder is 
overleden dan kan de opvolger-concessiehouder dit ook bij schriftelijk verzoek wijzigen. 
§ 2 Het college van burgemeester en schepenen verlenen concessies conform de modaliteiten van het 
huishoudelijk reglement en conform de tarieven voorzien in het retributiereglement betreffende de 
stedelijke begraafplaats.
Artikel 10
Concessies worden toegewezen per perceel en hebben een looptijd van 30 jaar. De looptijd gaat in op 
datum van begraven.
Artikel 11
Een jaar voorafgaand aan het einde van de concessietermijn zal, aan de ingang van de begraafplaats en aan 
het betrokken graf, een bericht worden aangeplakt. Een aanvraag tot verlenging concessie voor 5 jaar 
wordt schriftelijk ingediend en verrekend volgens de retributie, vastgelegd door de gemeenteraad in het 
retributiereglement. 
Artikel 12
Naar aanleiding van een bijzetting in een bestaande concessie kan de concessie, op uitdrukkelijke aanvraag 
van de nabestaande(n), voor een nieuwe periode worden hernieuwd. 
Artikel 13
Concessies toegestaan onder eeuwigdurend karakter werden bij wet van 20 juli 1971 omgezet naar gratis 
verlengbare concessies van 50 jaar. Een jaar voorafgaand aan het verlopen van de concessie, zal een 
bericht aan de ingang van de begraafplaats en aan het betrokken graf worden geplaatst. De verlenging van 
deze concessies wordt door enige belanghebbende schriftelijk aangevraagd voor de vervaldatum. 
Artikel 14
Zolang de concessie loopt of de procedure van verlenging kan een aanvraag retroactieve thuisbewaring 
van de asurne worden ingediend. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de 
bloedverwanten in eerste graad. De aanvraag vermeldt tevens de plaats van bewaring of verstrooiing van 
de as. Een aanvraag retroactieve thuisbewaring kan slechts eenmaal worden ingediend. 
De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring wordt gedurende 6 maanden aangeplakt aan het betrokken graf 
of nis. Het geconcedeerd perceel of nis wordt 2 jaar bewaard. De bewaringstermijn heeft geen invloed op 
de oorspronkelijk toegekende concessietermijn. 
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Indien een einde komt aan de thuisbewaring, kan de as van de overledene worden uitgestrooid op de 
strooiweide van de stedelijke begraafplaats of wordt een concessie genomen.  
Artikel 15
Het college van burgemeester en schepenen kan de concessie voortijdig beëindigen ingevolge toepassing 
van een procedure verwaarlozing. De procedure van verwaarlozing wordt gedurende een jaar aangeplakt 
aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats. Na het verstrijken van die termijn en bij 
niet-herstelling kan het college van burgemeester en schepenen een einde maken aan de concessie.  
Artikel 16
De concessie kan op schriftelijk verzoek voortijdig beëindigd worden door de concessiehouder of iedereen 
die een belang kan aantonen. Het resterende bedrag van concessie kan niet worden teruggevorderd. 
Alvorens over te gaan tot beëindigen van de concessie zal aan de ingang van de begraafplaats en aan het 
betrokken graf gedurende 6 maanden een bericht van voortijdige beëindiging worden aangeplakt zoals 
voorgeschreven in het decreet van 16/01/2004. Bezwaren tegen de voortijdige beëindiging worden, door 
familieleden of iedereen die een belang kan aantonen, schriftelijk ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
Artikel 17
§ 1 De burgemeester kan dringende maatregelen nemen indien de staat van een grafmonument zodanig 
verwaarloosd is dat deze een gevaar vormt voor de nabije omgeving. Van zodra de dringende noodzaak is 
vastgesteld, wordt een akte uitgehangen aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats. Deze akte zal 
ook bezorgd worden aan de concessiehouder. Een ambtshalve verwijdering van een grafmonument kan 
door de burgemeester gevraagd worden zonder dat de nabestaanden aanspraak kunnen maken op een 
vergoeding.
§ 2Het stadsbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en/of schade 
voortvloeiend uit het omvallen of inzakken van een grafmonument.
Artikel 18
De concessiehouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het grafmonument. Wanneer het 
grafmonument doorlopend verwaarloosd, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, 
wordt gedurende 1 jaar een akte van verwaarlozing aan het betrokken grafmonument geplaatst. Indien het 
grafmonument na het verstrijken van deze periode niet in ere hersteld werd, wordt deze verwijderd.
Hoofdstuk 4: Lijkbezorging/teraardebestelling
Artikel 19
De stadsdiensten moeten ten minste 3 kalenderdagen voor de teraardebestelling op de hoogte gebracht 
worden. Valt binnen deze termijn 1 of 2 weekenddagen, dan wordt deze termijn met 1 dag verlengd. Dit 
gebeurt door een schriftelijke melding met aanduiding van het type teraardebestelling, type concessie, de 
betrokken begraafplaats en het uur waarop de bijzetting zal plaatsvinden. 
Artikel 20
§ 1 Volgende werken worden uitgevoerd door de stadsdiensten: 

 Het plaatsen van de kist of urne in het graf, grafkelder of columbariumnis;
 Het delven van een graf en het vullen van een graf; 
 Het openen en sluiten van grafkelders, urnenkelders en columbariumnissen (enkel op de stedelijke 

begraafplaats Eine);
 Uitstrooien.

§ 2 Op de begraafplaatsen van de deelgemeenten is het openen van het graf en het wegnemen van de 
grafmonument niet ten laste van de stadsdiensten. De nabestaanden zorgen dat het graf op de dag van de 
bijzetting opnieuw wordt gesloten. 
Artikel 21
Een teraardebestelling, bijzetting of asverstrooiing is kosteloos voor inwoners van Oudenaarde. Voor niet-
inwoners wordt een belasting aangerekend volgens de door de gemeenteraad bepaalde belasting.
Hoofdstuk 5: Percelen en grafmonumenten
Artikel 22
Maximale afmetingen van percelen en grafmonumenten:

Perceel Grafmonument 
Begraven in volle grond (grafperk)
- Perceel voor 1 persoon Lengte 2m, 

breedte 1m
Breedte: 85cm, 
dikte: 10cm, 
hoogte: 1m
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- Perceel voor 2 personen Lengte 2m, 
breedte 2m

Breedte: 1m 
80cm, dikte: 
10cm, hoogte: 
1m

Begraven in volle grond (urnenveld)
- Perceel voor 1 persoon

- Perceel voor 2 personen

1m x 1m

2m x 1m

60cm x 60cm x 
5cm

60cm x 60cm x 
5cm

Begraven in grafkelder (urnen)
- Perceel voor 2 personen 1m x 1m 65cm x 65cm x 

5cm

Begraven in grafkelder (kist)
- Perceel voor 2 personen Lengte 2m, 

breedte 1m
Breedte: 
1,80m, dikte: 
10cm, hoogte: 
1m

Begraven op koesterplek (12 weken tot 12 
jaar)

Lengte 1,50m, 
breedte 80cm

Breedte: 60cm, 
dikte: 10cm, 
hoogte: 80cm

Artikel 23
§ 1 Grafmonumenten worden geplaatst op de lijnrichting aangegeven door de aangestelde van de 
begraafplaats en op de vooraf door het stadsbestuur aangebrachte funderingsstrook. Op deze strook mag 
een sokkel geplaatst worden voor de vasthechting van het grafmonument. De sokkel is 25 cm breed en 1 
meter lang. Op de koesterplek worden de sokkels beperkt tot 80 cm.  
§ 2 De kopstukken van de grafmonumenten mogen niet met de rug tegen elkaar worden geplaatst. Er moet 
een minimum afstand van 5 centimeter zijn tussen de ruggen van de monumenten. 
§ 3 Vooraleer men een werk (plaatsing, verwijdering, wijziging) aan een grafteken, monument, 
gedenkteken, grafzerk, en andere aanvangt, moet men: 

- In het bezit zijn van een toelating (wordt bekomen na het digitaal indienen van een 
aanvraagformulier bij de dienst Burgerzaken);

- Zich aanmelden met de toelating bij de toezichter.
Tijdens de werken mogen geen materialen geplaatst of gelegd worden op de aanpalende grafmonumenten. 
Na de plaatsing mag geen enkel hulp- of restmateriaal binnen de omheining van de begraafplaats 
achtergelaten worden. 
Op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en van 25 oktober tot en met 11 november mogen geen 
werken worden uitgevoerd op de begraafplaats.
Artikel 24
Grafmonumenten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

- De vorm en materialen mogen het algemeen uitzicht niet verstoren;
- Vervaardigd zijn uit duurzame materialen, die kleurvast en weerbestendig zijn; 
- Langs alle zichtbare zijden afgewerkt zodat ze onmiddellijk kunnen worden geplaatst;
- Stevig geplaatst;
- Het grondvlak moet horizontaal geplaatst worden en in overeenstemming met de aangeduide 

lijnrichting;
- Maximum 1 meter boven het maaiveld uitsteken. 

Artikel 25
De grafmonumenten op het urnenveld en op urnenkelders kunnen geleverd worden door het stadsbestuur. 
De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager. In de kosten zijn de afdekplaat, de naam (in geval van 
een afdekplaat urnenkelder ook de tweede naam) en de jaartallen inbegrepen. Indien het niet wordt 
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geleverd door het stadsbestuur moet deze voldoen aan volgende voorwaarden: 
- Een afdekplaat op het urnenveld is 60x60 cm geplaatst op zelfde hoogte als het gras;
- Een afdekplaat voor een urnenkelder is 65x65 cm geplaatst op zelfde hoogte als het gras;
- De afdekplaat mag 5 cm dik zijn;
- Een constructie op de afdekplaat mag hoogstens 50 cm hoog zijn;
- En zoals vermeldt in artikel 24. 

Artikel 26
De afdekplaten van de columbariumnissen worden geleverd door het stadsbestuur. Het naamplaatje op de 
nis wordt door de nabestaanden verzorgd en voldoet aan volgende afmetingen: lengte: 14,5 cm, breedte: 
10 cm en dikte: 2 mm. Op deze afdekplaten is het enkel toegestaan een foto rechtstaand en recht aan te 
brengen in de linker bovenhoek. Het is niet toegestaan om, op eigen initiatief, een vaasje, lichtje of andere 
versierselen aan te brengen. Inbreuken hierop worden ambtshalve verwijderd. Enkel bloemen en kronen 
kunnen neergelegd worden op de daartoe voorziene zone.
Artikel 27
Op de stedelijke begraafplaats Eine wordt er elk jaar in september een doorlopend gazon gezaaid. Op dit 
gazon mogen geen tekens, symbolen, versieringen, en andere noch levende planten aangebracht worden. 
Zolang er geen gras gezaaid werd, mogen er levende planten geplant worden. 
Op het perceel is het niet toegestaan om verhardingsmaterialen te plaatsen, noch het perceel te omzomen 
met harde, vaste materialen noch planten. Nabestaanden die dit wensen, kunnen voor de funderingsstrook 
een strook grond van max. 30cm vrij maken om kleine, verplaatsbare bloembakken te plaatsen.
Artikel 28
Aan de strooiweide, op de door het stadsbestuur voorziene plaats, mogen na de asverstrooiing bloemen, 
kronen neergelegd worden op de daartoe voorzien zone, en niet in het midden van de weide. Er mogen 
geen herdenkingsplaten of andere (van blijvende aard) voorwerpen geplaatst worden. 
Artikel 29
§ 1 Een naamplaatje op de strooiweide wordt via het stadsbestuur, tegen betaling van de retributie zoals 
bepaald in het retributiereglement, bekomen op het moment van overlijden en vermeldt de naam van de 
overledene, het geboortejaar en het jaar van overlijden. Er mogen geen versierselen of andere zaken 
aangebracht worden op de naamplaatjes noch voor noch op de muur waarop deze bevestigd zijn. 
§ 2 Een naamplaatje blijft gedurende een periode van 15 jaar bevestigd op een gedenkzuil van de 
strooiweide. Na deze periode wordt het naamplaatje verwijderd.
Artikel 30
Op de begraafplaatsen van de deelgemeenten mogen er levende planten aangebracht worden. De 
beplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elk graf zodanig dat ze niet 
uitbreiden over de aanpalende graven. 
Artikel 31
Het onderhoud aan de zelf aangeplante planten valt ten laste van de nabestaanden. De beplanting mag niet 
hoger worden dan 1 meter en moet zo onderhouden worden dat zij zich niet uitbreiden buiten het perceel 
noch het zicht op de identificatie van het graf onmogelijk maken. 
Op alle begraafplaatsen zullen de beplantingen die in overtreding zijn met deze bepalingen zonder 
verwittiging worden verwijderd door het stadsbestuur.
Artikel 32
Het stadsbestuur staat niet in voor de bewaking van de voorwerpen geplaatst op de graven en kan niet 
aansprakelijk zijn voor schade berokkend door derden, diefstal noch vandalisme. 
Artikel 33
Wanneer een grafmonument verkeerd werd geplaatst of de afmetingen werden niet gerespecteerd, wordt 
de contactpersoon bij overlijden of concessieverantwoordelijke schriftelijk in gebreke gesteld. De 
aangeschreven persoon of de concessieverantwoordelijke dient binnen de 6 maanden na kennisgeving de 
situatie recht te zetten. Indien nodig dient het grafmonument verwijderd te worden. Eventuele kosten van 
verwijdering en/of beschadiging zijn ten laste van de aangeschreven persoon of 
concessieverantwoordelijke. Bij gebrek aan herstel binnen 6 maanden, zal het stadsbestuur het 
grafmonument verwijderen. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de aangeschreven persoon of 
concessiehouder. De vaststelling van dergelijke situaties gebeurt door de stadsbeambten.
Hoofdstuk 6: Speciale perken
Artikel 34
§ 1 Op de stedelijke begraafplaats in Eine is voorzien in een koesterplek. Op de koesterplek kunnen 
kinderen worden begraven tot de leeftijd van 12 jaar.
Op verzoek van de ouders kunnen levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens 
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nog niet hebben bereikt er worden begraven of gecremeerd.
§ 2 Voor begravingen op dit perk worden ambtshalve concessies verleend voor 30 jaar. Deze concessies 
kunnen kosteloos en onbeperkt worden hernieuwd voor een periode van 5 jaar. Een jaar voorafgaand aan 
het verstrijken van de concessie wordt een aanplakking gezet aan het graf en een afschrift aan de ingang 
van de begraafplaats opgehangen.
Het onderhoud op deze graven rust op de nabestaanden en belanghebbenden.
Artikel 35
§ 1 De militaire begraafplaatsen en de ereperken worden enkel voorbehouden voor oudstrijders, gewezen 
krijgsgevangenen, verzetslieden, oorlogsinvaliden, en gelijkgestelden die ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van de stad. 
§ 2 Op de begraafplaatsen van de vroegere deelgemeenten worden oudstrijders, gewezen 
krijgsgevangenen, verzetslieden, weggevoerden, oorlogsinvaliden en gelijkgestelden begraven zolang er 
plaatsen beschikbaar zijn.
Hoofdstuk 7: Ontgravingen
Artikel 36
Behalve op bevel van de rechterlijke macht mag niet tot ontgraving overgegaan worden zonder 
voorafgaand verlof van de burgemeester. Ontgravingen kunnen enkel om ernstige redenen worden 
toegestaan. De nog in leven zijnde partner en, of bij ontstentenis ervan, de nog in leven zijnde bloed- en 
aanverwanten eerste graad kunnen een schriftelijk én gemotiveerd verzoek tot ontgraving indienen bij de 
burgemeester. 
Artikel 37
De ontgravingen hebben plaats op datum en uur in akkoord vastgelegd tussen het stadsbestuur en de 
aanvrager. Uitgezonderd een gerechtelijk bevel en toegestane afwijkingen door de burgemeester, worden 
geen opgravingen gedaan op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en extra bepaalde 
sluitingsdagen. Van 25 oktober tot en met 11 november worden evenmin ontgravingen verricht. Bij de 
ontgraving mogen enkel de van ambtswege aangestelden aanwezig zijn. 
Artikel 38
Indien de staat van de kist of de urne het vereist, wordt ze vernieuwd of worden maatregelen genomen die 
de welvoeglijkheid of de openbare gezondheid beschermen. 
Van de ontgraving of urneverplaatsing wordt een verslag opgemaakt. 
Artikel 39
De aanvragen tot ontgravingen worden uitgevoerd door een door de stad aangestelde firma. Deze zijn 
onderworpen aan een retributie bepaald door de gemeenteraad en ten laste van de aanvrager. 
Er wordt geen retributie betaald bij ontgravingen of urnenverplaatsing:

- Door de gerechtelijke overheid bevolen;
- Van stoffelijke overschotten op het oudstrijdersperk;
- Veroorzaakt door de bestemmingsverandering van de begraafplaats.

Hoofdstuk 7: Natuurbegraven
Artikel 40
§ 1 Van zodra het technisch mogelijk is, kunnen 100% biologisch afbreekbare urnen worden begraven en 
asverstrooiingen plaatsvinden op de plaats voor natuurbegraven. Toegestane materialen zijn: papier, hout, 
klei, leem en zetmeel. De urnen mogen geen elementen van ijzer, glas, lood, plastic of andere niet 
biologisch afbreekbare materialen bevatten. 
§ 2 Aan niet-inwoners zal een belasting op begraven worden aangerekend zoals bepaald in het 
gemeenteraadsreglement. 
§ 3 Over de volledige oppervlakte van de natuurbegraafplek wordt over de verschillende graven heen een 
ecologisch beheer toegepast. Er mogen geen tekens, symbolen, levende planten, afsluitingen, versieringen 
noch andere zaken aangebracht worden, zodat het natuurlijk karakter kan worden bewaard. 
Aan de ingang van dit perk wordt in een gedenkteken voorzien. Hierrond mogen bloemstukken of andere 
tijdelijke en natuurlijke bloemen worden geplaatst. Indien gewenst kan, op het moment van overlijden, een 
naamplaatje, tegen betaling van de retributie zoals bepaald in het retributiereglement, bekomen worden bij 
het stadsbestuur dat op het gedenkteken kan worden bevestigd. Het naamplaatje wordt 15 jaar 
aangehangen en geeft de naam van de overledene weer, het geboortejaar en het jaar van overlijden.
Hoofdstuk 8: Graven van lokaal en historisch belang - Peterschap
Artikel 41
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch belang zijn. Zij 
zal zich hiervoor laten adviseren door een werkgroep bestaande uit: de burgemeester, de schepen 
burgerzaken, de schepen van cultuur, een afgevaardigde van de diensten cultuur en archief, de 
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administratie van begraafplaatsen en de technische dienst. Het gaat om graven waarvan de concessie is 
verlopen en met historische, artistieke, volkskundige en/of socioculturele elementen. De graven op deze 
lijst worden bewaard voor een periode van 50 jaar. Deze termijn is verlengbaar. Het onderhoud van deze 
graven rust bij het stadsbestuur. 
Artikel 42
Een belanghebbende, rechtspersoon of vereniging kan er voor kiezen om het onderhoud van een bepaald 
graf op deze lijst op te nemen voor een bepaalde periode. Eventuele restauratiewerken kunnen enkel in 
overleg met het stadsbestuur worden uitgevoerd, zonder de oorspronkelijke staat van het grafmonument te 
wijzigen. In dit perceel kan niet worden begraven. Het graf blijft tijdens deze periode eigendom van het 
gemeentebestuur. 
Artikel 43
Het peterschap kan daarnaast slechts in 2 gevallen worden aangevraagd: 

- voor grafmonumenten van een perceel, opgenomen in een procedure van ontruiming; 
- Voor grafmonumenten van een geconcedeerd perceel, opgenomen in een procedure van 

hernieuwing van concessies, waarvan de concessie niet wordt hernieuwd. 
Artikel 44
Een gemotiveerde aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het college van burgemeester en schepenen kennen het peterschap toe, na advies van de werkgroep zoals 
samengesteld in artikel 41. 
Artikel 45
Het peterschap wordt vastgelegd in een overeenkomst. De overeenkomst omvat de richtlijnen van 
eventuele restauratie, het onderhoud van het grafmonument en de termijn van het peterschap. De 
aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan een grafmonument en de omliggende 
grafmonumenten die, als gevolg van de werken, in zijn of haar opdracht zijn uitgevoerd.
Artikel 46
Opnemen van peterschap over een grafmonument is gratis. De aanvrager krijgt hiervoor geen vergoeding 
noch compensatie.
Artikel 47
Indien gewenst kan het peterschap bekend gemaakt worden aan het grafmonument door middel van een 
plaatje dat wordt aangevraagd bij de stadsdiensten.
Hoofdstuk 9: Overgangsbepalingen 
Artikel 48
Voor niet-geconcedeerde percelen, die na een termijn van 10 jaar, in 2021 komen te vervallen, kan tijdens 
de termijn van aanplakking, een verlenging van 5 jaar worden gevraagd voor het betrokken graf.
Artikel 49
Alle reeds aangebrachte naamplaatjes die, bij de inwerkingtreding van dit reglement, nog geen 15 jaar 
aangeplakt werden, blijven hangen tot de termijn van 15 jaar is verstreken. Alle reeds aangeplakte 
naamplaatjes die er 15 jaar of langer hangen zullen worden verwijderd de tweede helft van september na 
inwerkingtreding van dit reglement.  
Artikel 50
Voor alle grafmonumenten, versierselen en andere die reeds geplaatst zijn voor de inwerkingtreding van 
dit reglement en die in overtreding waren en zijn met het reglement, zullen de concessieverantwoordelijke 
of de contactpersoon bij overlijden schriftelijk in gebreke worden gesteld. Na kennisgeving hebben zij 6 
maanden om de situatie recht te zetten. Eventuele kosten van verwijdering en/of beschadiging zijn ten 
laste van de aangeschreven persoon of  concessieverantwoordelijke. Bij gebrek aan herstel binnen 6 
maanden, zal het stadsbestuur het grafmonument verwijderen. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste 
van de aangeschreven persoon of concessiehouder. De vaststelling van dergelijke situaties gebeurt door de 
stadsbeambten.
Hoofdstuk 10: Slotbepalingen
Artikel 51
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en 
schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden 
toegewezen. 
Artikel 52
Dit huishoudelijk reglement betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen wordt van kracht op 3 mei 2021 
en vervangt alle vorige reglementen en beslissingen.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

3. VZW De Meesterschool te Eine. Goedkeuren van een éénmalige subsidie voor de inrichting 
van het nieuwe ontmoetingscentrum te Eine als gemeenschapscentrum.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat sinds 08 april 2020 de werken, met een gunningsbedrag van € 647.711,32 (exclusief 
btw) of € 783.730,70 (inclusief 21% BTW), gestart zijn aan het vroegere schoolgebouw in de 
Serpentsstraat die nodig zijn om het gebouw in te richten als ontmoetingscentrum; dat inmiddels ook 
noodzakelijke dakwerken werden uitgevoerd voor het bedrag van € 71.621,10 (exclusief btw) of € 
86.661,53 (inclusief 21% btw);
Overwegende dat in 2018 vzw De Meesterschool Eine werd opgericht die zal in staan voor het beheer van 
het ontmoetingscentrum en dat hiervoor op 05 februari 2019 een concessieovereenkomst werd afgesloten 
met de stad;
Overwegende dat gezien de recente oprichting de vzw De Meesterschool Eine geen financiële reserve kon 
opbouwen waardoor men niet over de nodige middelen beschikt om de inrichting van het nieuwe 
ontmoetingscentrum te financieren, zoals bepaald in bovenvermelde concessieovereenkomst;
Overwegende dat om tegemoet te komen aan deze financiële noden het opportuun is om aan de vzw De 
Meesterschool Eine een éénmalige opstartsubsidie van € 60.000 te verlenen, die moet aangewend worden 
voor de inrichting van het nieuwe ontmoetingscentrum te Eine als gemeenschapscentrum, meer bepaald 
voor het leveren en plaatsen van een industriële keuken ter waarde van het subsidiebedrag; dat het bedrag 
van de subsidie is gebaseerd op de waarde van een dergelijke installatie;
Overwegende dat de besteding van de bovenvermelde subsidie onder toepassing valt van de van kracht 
zijnde wetgeving op overheidsopdrachten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025, 
investeringsbudget 2021, op budgetcode GBB-BIA 0705-10 6640000;
Gelet op het visum afgeleverd door de adjunct-financieel directeur op 19 februari 2021, nummer 2021/02-
08;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, waarin bepaald 
wordt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van 
nominatieve subsidies en deze bevoegdheid niet kan toevertrouwd worden aan het college van 
burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen, meer bepaald artikel 9 waarbij bepaald wordt dat enkel de toelagen vanaf € 1.250 
onder toepassing vallen van deze wet en artikel 4 dat voorschrijft dat de aanwending van de toelagen 
moet bepaald worden door de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend om aan de vzw De Meesterschool Eine een éénmalige subsidie 
van € 60.000 te verlenen voor de inrichting van het nieuwe ontmoetingscentrum te Eine als 
gemeenschapscentrum, meer bepaald voor het leveren en plaatsen van een industriële keuken.
Artikel 2: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, investeringsbudget 
2021, op budgetcode GBB-BIA 0705-10 6640000.
Artikel 3: De trekker van de toelage, zijnde de vzw De Meesterschool Eine, dient de toelage aan te 
wenden zoals hogervermeld bepaald, met toepassing van de van kracht zijnde wetgeving op 
overheidsopdrachten, en dient de aanwending ervan te 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.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van 
onderhavig besluit.

4. Groot onderhoud van buurtwegen. Bestek nr. W61132020. 1e herhaling. Goedkeuren van de 
raming en de gunningswijze. 

De gemeenteraad,
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 02 maart 2020 betreffende de goedkeuring  van de 
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van € 218.652,50 excl btw en de plaatsingsprocedure  met name 
de openbare procedure met betrekking tot de opdracht  “ groot  onderhoud van buurtwegen 2020 - 
basisopdracht “;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020 houdende 
gunning aan NV Stadsbader, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke ten bedrage van € 169.103,33 excl btw  
met betrekking tot “ groot  onderhoud van buurtwegen 2020 - basisopdracht “;
Gelet op het lastenboek W61132020 meerbepaald pagina 48 “ het bestuur voorziet de mogelijkheid de 
opdracht te herhalen overeenkomstig de wet van 17 juni 2016  inzake overheidsopdrachten meerbepaald 
artikel 42 § 1, 2; 
Overwegende dat de uitgave voor deze 1e herhaling wordt geraamd op € 169.103,33 excl btw excl. ;
Overwegende dat de uitgave voor deze 1e herhaling voorzien is in het investeringsbudget 2021 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken – btw recupereerbare werken) en 
GBB-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 42, § 1, 
2°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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 het bestek met nr. W61132020 en de raming voor de opdracht 
“ Groot onderhoud van buurtwegen - 1e herhaling”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 169.103,33 excl btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure 
overeenkomstig de wet van 17 juni 2016  inzake overheidsopdrachten meerbepaald artikel 42 § 1, 2 “ 
herhalingsopdracht”.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2021 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken – btw recupereerbare werken) en 
GBB-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken – niet 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 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming. 

5. Restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk Pamele. Fase 2 : middenbeuk, 
zuidkapellen en zijbeuk. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Pamele dd° 04 
december 2020 houdende goedkeuren van het definitief ontwerp.

De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2008 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing  van de kerkfabriek OLV Pamele houdende aanstellen van het architectenbureau Bressers 
Architecten bv, Kasteellaan 479 te 9000 Gent met betrekking tot de “ algemene restauratiewerken aan de  
OLV-geboortekerk van Pamele “ ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad  van 21 december 2009 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing van de kerkfabriek OLV Pamele  dd° 12 november 2009 houdende goedkeuren van het 
voorontwerp als volgt:-) Fase 1 “ restauratie van de toren, koor , kooromgang en kruisbeuk” ten bedrage 
van € 1.682.387,74 + € 353.301,43 (21 % btw) = € 2.035.689,17;-) Fase 2 “ restauratie van de 
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middenbeuk, zuidkapellen en zijbeuken” ten bedrage van  € 1.235.584,95 + € 259.472,84 (21 % btw) = € 
1.495.057,79;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 houdende gunstig adviseren van de 
beslissing  van de kerkfabriek OLV Pamele  van 13 september 2014 houdende goedkeuren van het 
ontwerp met  betrekking tot de fase 1 met een raming ten bedrage van € 1.996.273,26 + € 419.217,38  ( 
21 % btw) =  € 2.415.490,64; 
Overwegende dat het dossier  “ fase 1 “ eind 2014 overgemaakt is aan Onroerend Erfgoed met het oog op 
het verkrijgen van de restauratiepremie;
Gelet op het door architectenbureau Bressers met betrekking tot de fase 2  “ restauratie van de 
middenbeuk, zuidkapellen en zijbeuken “  opgemaakte  definitief ontwerp met een raming ten bedrage 
van € 2.538,001,05 excl btw of  € 3.070.981,27 incl. btw;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek OLV Pamele dd°  04 december 2020 houdende goedkeuren van 
het definitief ontwerp;
Overwegende dat het ontwerpdossier  is ingediend  bij het Agentschap Onroerend Erfgoed met het oog op 
het verkrijgen van de restauratiepremie;
Overwegende dat de kerkfabriek OLV Pamele niet over de nodige financiële middelen beschikt zodat 
haar aandeel dient gedragen door de stad;
Overwegende dat het stadsaandeel van de werken pas zal voorzien worden op het investeringsbudget,  
jaarbudgetrekening GBB-BIA  0790 00 6640000  na toezegging van de restauratiepremie door de 
Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat de kerkfabriek OLV Pamele  aan het architectenbureau Bressers ereloon verschuldigd is 
voor de reeds uitgevoerde prestaties; 
Overwegende dat het 1e voorschot van de restauratiepremie van het  Agentschap Onroerend Erfgoed     
slechts verkregen wordt na goedkeuring van de restauratiepremie;
Overwegende dat de ingediende erelonen bijgevolg door de stad dienen voorgeschoten aan de kerkfabriek 
OLV Pamele en later verrekend  in het door de stad  te betalen aandeel in de restauratiepremie;
Overwegende dat door het architectuurbureau Bressers op dit ogenblik volgend ereloon mag gerekend 
worden : €  3.070.981,27 ( raming ontwerp) x 10 % ( ereloonpercentage) x 50 % ( te vorderen ereloon bij 
definitief ontwerp) =  € 153.549,07;
Overwegende dat volgend ereloon reeds betaald is aan architectenbureau Bressers: -) 1e voorschot : €  
22.425,87 incl. btw; -) 2e voorschot : €    6.094,71 incl; btw;totaal betaalde voorschotten : € 28.520,58 
incl. btw;
Overwegende dat bijgevolg aan architectenbureau Bressers  nog volgend ereloon dient betaald  € 
153.549,07 ( totaal te vorderen ereloon ) - € 28.520,58 ( reeds betaald ereloon ) = € 125.028,49 incl btw;  
Gelet op het visum van de Adjunct Financieel Directeur van 10  maart  2021  met nr 2021/03-13;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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: Met betrekking tot  de “ Restauratie van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk Pamele – Fase 2 : 
middenbeuk, zuidkapellen en zijbeuken “ , wordt de beslissing van de kerkfabriek OLV Pamele dd° 04 
december 2020 houdende goedkeuren van het ontwerp met een raming ten bedrage van €  2.538,001,05 
excl btw of € 3.070.981,27 incl. btw gunstig geadviseerd.
Artikel 2: De betaling van een volgend voorschot ereloon van € 103.329,33 excl btw of  € 125.028,49 incl 
btw aan de kerkfabriek OLV Pamele wordt goedgekeurd.   
Artikel 3:  Het huidig verschuldigd ereloon  € 103.329,33 excl btw of   € 125.028,49 incl btw wordt 
verrekend op het investeringsbudget 2021 op  jaarbudgetrekening GBB-BIA  0790 00 6640000.
Artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkfabriek OLV Pamele.

6. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2021 - bestek nr. w72762021. 
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

De Gemeenteraad,
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - 
dienstjaar 2021” een bestek met nr. W72762021 werd opgesteld;
Overwegende dat asfalteringswerken zullen uitgevoerd worden op volgende locaties : Heurnestraat -fase 
2, Diependale, Onderbos, Walkenaarsweg, Rotelenberg, Vontstraat ( deel) , deel Kortrijkstraat ( 
bitumineuze overlaging van de betonnen fietspaden);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 478.074,00 exclusief btw of 
€ 575.792,46 inclusief btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2021 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken), 
GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken - btw recupereerbare werken) en ACT-25 0200 00 
2240007( aanleg van fietspaden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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 het bestek met nr. W72762021 en de raming voor de opdracht 
“Buitengewoon onderhoud aan asfaltverharding - dienstjaar 2021”. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 478.074,00 exclusief btw of € 575.792,46 inclusief btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De  uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021 op 
jaarbudgetrekening GBB-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken – niet btw recupereerbare werken), 
GBB-BIA 0310 00 2270007 ( rioleringswerken - btw recupereerbare werken) en ACT-25 0200 00 
2240007( aanleg van fietspaden).
Artikel 5: 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 15 
% voorvloeien boven de goedgekeurde raming. 

7. Aanleg fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg. Goedkeuren selectieleidraad, 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De Gemeenteraad,
Overwegende de complexe verkeersproblematiek van de N8 te Leupegem waar op korte afstand een 
rotonde, fietsoversteek, spoorwegovergang en lichtengeregeld kruispunt elkaar opvolgen, gecombineerd 
met een hoge intensiteit van gemotoriseerd verkeer en een heel smal wegprofiel;
Overwegende de kruising die de provinciale fietssnelweg Oudenaarde- Kluisbergen ( BFF hoofdroute) 
maakt met de N8  ter hoogte van Leupegem en de noodzaak om deze kruising op een verkeersveilige 
manier uit te voeren;
Overwegende de onmogelijkheid om ter hoogte van de huidige oversteek een verkeersveilige oplossing te 
voorzien gezien het gebrek aan de nodige ruimte;
Overwegende de unamieme conclusie  van de  I-GBC van 03 maart 2016, na afweging van diverse 
varianten, dat een ongelijkgrondse kruising van de fietssnelweg met de N8 ter hoogte van de Ronseweg 
de beste optie is;
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Overwegende de goedkeuring in de wijzigingscommissie van 24 maart 2016 van het tracé van het BFF 
via de Ronseweg;
Overwegende dat de gemeenteraad een wijziging van het BFF goedkeurde dd° 27 juni 2016 zodat het 
toekomstig tracé voorzien is via de Ronseweg; dat ook de provinciale Deputatie een wijziging van het 
BFF goedkeurde dd° 28 juli 2016;
Overwegende de mogelijkheid om ter hoogte van de Ronseweg een ondertunneling van de N8 te voorzien 
zodat  de kruising van de Fietssnelweg met de N8 op een veilige manier kan gebeuren;
Overwegende dat de verschillende scenario’s werden onderzocht en besproken in verschillende 
stuurgroepen; dat een consensus hierin werd bereikt;
Overwegende dat in februari 2021, bij wijze van folder, de bewoners werden geiïnformeerd
over het project met de mogelijkheid een afspraak te maken voor een verdere toelichting;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 houdende goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad inzake de aanleg en subsidiëring van  
de fietstunnel onder de N8 te Leupegem;
Overwegende dat de fietstunnel werd ontworpen volgens de geldende normering voor fietssnelwegen, 
waarbij hellingspercentage, aanrijhellingen, breedte van fietspad en aanliggende schrikstroken, minimale 
hoogte van tunnels, minimale bochtstralen, ea … vastliggen;
Overwegende dat de Ronseweg en JB Eeckhoutskaai  mee werden opgenomen in het ontwerp om ook 
hier te kunnen voldoen aan de normering betreffende fietssnelwegen;
Overwegende dat  in de Ronseweg wat betreft de wegindeling – in de mate van het mogelijke – rekening 
werd gehouden met de bezorgdheden van de aangelanden, onder andere door het verbreden van de 
fietsstraat zodat er nog kan geparkeerd worden in de straat, het verbreden van de voetpadstrook tegen de 
gevels;
Overwegende dat samen met de aanleg van de fietstunnel  ook de riolering in de Ronseweg en JB 
Eeckhoutskaai wordt ontdubbeld en  het hemelwater – ook op privaat domein – afgekoppeld wordt van 
het afvalwater;  dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 
toepassing is;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op in zijn totaliteit € 4.322.618,08 
exclusief btw tussen de verschillende partijen als volgt opgesplitst;

Provincie Vlaams Gewest VMM  stad
Algemene bepalingen  29.536,67 29.536,67 51.688,77
Weg- en riowerken JB 
Eeckhoutskaai 

 33.766,45  53.514,38 57.370,44

Fietstunnel en omgeving 3.210.498,97 214.859,29 71.619,76
Weg- en riowerken 
Ronseweg

127.078,20 118.687,32 324.461,18

totaal 190.381,32 3.240.035,64 387.060,98 505.140,14
  Algemeen totaal                              4.322.618,08 excl. btw
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025, 
investeringsbudget van 2021 en volgende jaren, op budgetcodes ACT-25 0200 00 2240007, GBB-BIA 
0200-00 2240007 en GBB-BIA 0310-00 2270007;
Overwegende dat wat betreft de aanleg van fietspaden een subsidie wordt aangevraagd bij het Vlaams 
Gewest en de provincie Oost –Vlaanderen; 
Overwegende dat wat betreft de rioleringswerken in de Ronseweg een  subsidie wordt aangevraagd bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij ( VMM) wat betreft de “ aanleg van de rioleringen”; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling;
Overwegende dat gezien de gunningsprocedure het aangewezen is om in eerste instantie op basis van 
kwalitatieve selectiecriteria, opgenomen in een selectieleidraad, kandidaat-inschrijvers te selecteren die 
vervolgens worden uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen; dat in het kader van de opdracht “Aanleg 
fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg” een bestek met nr. W00962017 werd opgesteld;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 38, § 1, 1° c) 
(voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden);
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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 selectieleidraad, het bestek met nr. W00962017 en aan de 
raming voor de opdracht “Aanleg fietstunnel onder N8 en heraanleg Ronseweg”. De totale raming 
bedraagt  € 4.322.618,08 excl. btw.
Artikel 2: De kostprijs ten laste van de stad wordt geraamd op € 505.140,14 excl. btw.
Artikel 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling.
Artikel 4: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, investeringsbudget 
van 2021 en volgende jaren, op budgetcodes ACT-25 0200 00 2240007, GBB-BIA 0200-00 2240007 en 
GBB-BIA 0310-00 2270007.
Artikel 6: 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 
15% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

8. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende 
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in de Broekstraat

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017;
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: In de Broekstraat t.h.v. nr. 212 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 2:  Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

BESTUUR PERSONEEL

9. Verlenging aansluiting en toetreding hospitalisatieverzekering.

De Gemeenteraad, 
Gelet op artikel 160 van het Besluit Rechtspositieregeling dd. 07.12.2007;
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Overwegende dat het stadsbestuur Oudenaarde een hospitalisatieverzekering afsloot voor haar 
personeelsleden met AG;
Overwegende dat deze opdracht werd gegund in het kader van raamovereenkomst afgesloten door het 
GSD-V;
Overwegende dat de huidige raamovereenkomst met AG werd opgezegd en zal stoppen op 31.12.2021;
Overwegende dat bij wet van 18.03.2016, wet betreffende de Federale Pensioendienst, de 
gemeenschappelijke sociale dienst werd overgenomen;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een 
offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten zal organiseren voor de komende periode; 
Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst 
(FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het  personeel 
van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse 
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Het stadsbestuur Oudenaarde zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij 
hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten naar analogie met de vorige jaren.
Artikel 2. Een exemplaar van dit raadsbesluit  wordt aan de FPD overgemaakt.
Artikel 3. De toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de verbintenis 
in, de bijzondere en algemene bepalingen,in acht te nemen . 

SECRETARIAAT - NOTULEN

10. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 22 februari 2021 goedgekeurd.

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

1. Raadslid Franka Bogaert

1.1. Vraag 1: kerkhof

Daar ik de laatste tijd toch regelmatig negatieve reacties zie op verschillende media en ik ook al enkele 
keren werd aangesproken over de triestige situatie op het kerkhof ben ik zelf eens gaan kijken. Wat me 
opviel is dat in deze moeilijke tijden van corona veel mensen steun zoeken, hoe raar het ook moge 
klinken, bij overleden familieleden. Ook jonge mensen kon ik er aantreffen. Met enkelen heb ik 
gesproken en steeds dezelfde klachten kwamen tijdens het gesprek naar boven.  Spijtig genoeg klachten 
die al jaren meegaan.

- Drassige voetpaden (onbereikbaar of onbegaanbaar voor oudere mensen of mensen met een 
rollator -  zie foto)

- Kapotte wandelpaden (Daar waar wel wandelpaden liggen zijn die meestal in een heel slechte 
staat -  zie foto)

- Gedenkbeeldjes (Ik durf zeggen dat ik mensen zien wenen heb omdat er weeral eens een beeldje 
gestolen werd op het graf van hun geliefde)

- Onderhoud  is meestal wel goed maar daar waar mensen al heel lang liggen is het verschil van 
onderhoud heel groot. 

- Iedere dag wordt het kerkhof hermetisch afgesloten maar naast de poort is er een heel groot gat. 
(zie foto)
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- Er staan borden (zie foto) met volgende woorden “Wij willen ons verontschuldigen voor de 
paden op dit perk. Deze winter vernieuwen we deze naar grastegels om de toegang te verbeteren” 
. Er staat niet bij in welk jaar.

- Vernieuwd gebouw aan de ingang staat zo goed als altijd leeg.  
- De personeelsruimtes zijn er slecht aan toe. 

Vragen : 
- Hoe zullen al deze problemen aangepakt worden?
- Wat gaat er met het gebouw gebeuren dat vooraan staat? kan dit deels voor het personeel gebruikt 
worden?
- Waarom moet er zo een groot gat blijven naast de poort achteraan? Dieven hebben dan toch alle kansen 
om ’s avonds en ’s nachts alles te stelen wat ze maar willen? 

De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

2. Raadslid Tineke Van hooland

2.1. Vraag 1: gele, medische brooddozen

Veiligheid gaat ons allen aan. Door de coronacrisis krijgt dit woord een meer dan ooit nog een sterkere 
betekenis. Wanneer alleenstaande ouderen en hulpbehoevenden thuis in nood verkeren of vermist blijken, 
vinden diensten als brandweer, hulpverleners en politie niet altijd de nodige medische 
achtergrondinformatie. In verschillende steden zoals Gent en Brugge, werd daarom gestart met het 
verdelen van gele ‘medische brooddozen’ voor 65 plussers. De doos zelf bevat een ringboekje waarin 
persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische gegevens kunnen ingevuld worden.  Het bewaren 
van de doos gebeurt op een herkenbare plaats, nl in de koelkastdeur, omdat dit een gemakkelijk vindbare 
plaats is voor de hulpdiensten. Een meegeleverde blauwe sticker kan op de binnenkant van de voordeur 
geplakt worden, zodoende politie, brandweer en andere hulpverleners weten dat iemand zo'n gele doos in 
zijn/haar koelkast bewaart. Het idee komt overgewaaid vanuit Quebec (Canada) en de eerste resultaten in 
Gent en Brugge zijn zeer positief. De gele doos kan het verschil maken en levens redden.
Vraag:

 Op welke termijn kan Stad Oudenaarde het initiatief nemen om in samenspraak met de 
veiligheids- en hulpdiensten zoals politie en brandweer dit initiatief te onderzoeken? 

 Onder welke voorwaarden kan een proefproject uitgewerkt worden om de gele, medische dozen 
ter beschikking te stellen aan alleenstaande ouderen en zelfstandig wonende hulpbehoevenden? 

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

3. Raadslid Cindy Franssen

3.1. Vraag 1: snelheidsbeperkende maatregelingen Brandnetelstraat

De Brandnetelstraat is een zijstraat van de Graaf van Landaststraat die toegang verleent tot een  nieuwe 
woonwijk en ligt in een zone 30 km.
Vanaf de toegang tot de Graaf Van Landaststraat is de Brandnetelstraat een recht stuk straat. 
Buurtbewoners klagen dat sommige chauffeurs op dit recht stuk weg veel te snel rijden en zelfs racen 
waardoor er een onveilige verkeerssituatie in de woonwijk ontstaat. Het snel optrekken, zorgt bovendien 
voor enorme geluidsoverlast. Ook dit is zeer hinderlijk. 
Tijdens een vergadering met de buurbewoners zou het probleem ook al gesignaleerd zijn aan o.m. de 
wijkpolitie. Ook Stad Oudenaarde zou hiervan reeds op de hoogte zijn gebracht.
Vragen:

1. Op welke wijze is er aan de klacht van de omwonende(n) gevolg gegeven?
2. Kunnen er snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen in Brandnetelstraat? Zo ja welke? 

Zo neen, waarom niet?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
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4. Raadslid Elisabeth Meuleman

4.1. Voorstel 1: aankoop van CO2 meters voor Oudenaardse scholen

Volgens een bevraging van Teacher Tapp, een internationaal meetinstrument dat de bekommernissen van 
leerkrachten op wetenschappelijk gevalideerde wijze in kaart brengt, is er in meer dan zes op de tien 
klassen in Vlaanderen nog steeds geen CO² meter aanwezig. Kapsalons, contactberoepen… allemaal 
werden ze verplicht om een CO² meter te hebben bij de heropening enkele weken geleden, om er voor te 
zorgen dat er minder kans is op verspreiding van het virus door onvoldoende verluchting en slechte 
luchtkwaliteit. Scholen bleven al die tijd open, en nog steeds zijn er veel te weinig CO² meters aanwezig.
Voorstel:
het stadsbestuur koopt CO2 meter aan om te verdelen in de scholen. Dit is een effectief instrument om de 
veiligheid te verhogen en besmettingen te voorkomen.

De vraag wordt beantwoord door schepen Sybille De Vos en burgemeester Marnic De Meulemeester.

4.2. Vraag 1: bijkomende zitbanken op Oudenaards grondgebied

De voorbije maanden waren voor veel mensen heel erg moeilijk. Weinig sociale contacten, het gemis van 
knuffels, misschien het verlies van een geliefde…Corona zorgde echter wel voor één lichtpuntje : we 
gingen met zijn allen veel meer naar buiten. Nog nooit werd er zo veel gewandeld. Nog nooit genoten we 
zo hard van de natuur in ons buurt.. Wij kregen daarbij de vraag van heel wat mensen : waarom zijn er 
niet meer zitbanken langs Oudenaardse wegen en wandelpaden? Een plek om even te rusten, iets te eten, 
te genieten…
Groen deed een bevraging via postkaartjes. Bewoners konden hun suggesties voor plekken waar 
zitbanken gewenst zijn doormailen. De respons was bijzonder groot en heel enthousiast. Het resultaat is 
een lijst met plekken waar bewoners graag extra zitbanken zouden zien. Vaak terugkomende plekken zijn 
het Spei, langs de Schelde in oa Heurne, in Mater (bijvoorbeeld aan de molen), in het geboortebos in 
Volkegem..etc.. 
Vragen:
Is het stadsbestuur de idee genegen om extra zitbanken te plaatsen om mensen te laten genieten van de 
natuur in hun buurt? Eventueel uit te werken via een participatief traject?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

5. Raadslid Steven Bettens

5.1. Vraag 1: sporthal Groenhof

De stad liet gedurende een langere periode metingen uitvoeren door het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek. De metingen tonen op geheel objectieve manier aan dat de geluidsnormen tijdens 
naschoolse activiteiten overschreden worden. 
Tijdens de commissie sport van 18 maart 2021 werd meegedeeld dat Scholen van Morgen van bij 
aanvang wist dat de sporthal voor naschoolse activiteiten zou gebruikt worden. Metingen stellen vast dat 
het gebouw niet voldoet aan de van kracht zijnde geluidsnormen.
Scholen van Morgen wil slechts 4000 euro betalen voor maatregelen die de geluidsoverlast kunnen 
beperken. De stad Oudenaarde had op voorhand gesteld dat het de helft van de kostprijs voor maatregelen 
op zich wilde nemen. Met de beschikbare 8000 euro kan je netten tegen de wanden spannen. Deze 
maatregel zal enig effect sorteren maar is niet de beste oplossing.
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek schoof het plaatsen van netten als een mogelijkheid naar 
voor maar niet als de beste oplossing. De ideale oplossing is het plaatsen van een binnenwand met spouw. 
Die kost echter 44 000 euro. 
Door het (te) beperkte bedrag dat Scholen van Morgen bereid is uit te geven, zal de overlast slechts 
gedeeltelijk aangepakt worden.
Vraag:
welke maatregelen zal de stad tegen Scholen van Morgen nemen? Zal de stad Scholen van Morgen in 
gebreke stellen?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
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5.2. Voorstel 1: tonnagebeperking op Ohioplein en de Ankerstraat

Op de participatievergadering van 4 maart was het zwaar verkeer over het Ohioplein en door de 
Ankerstraat en de overlast dat het bezorgde een van dé onderwerpen in de chat. Er werden ook 
mondelinge vragen over gesteld. De burgemeester antwoordde dat de stad aan het bekijken is “om het 
probleem van het vrachtverkeer op te lossen” en voegde er ook aan toe dat het optie is vrachtwagens er 
verder te laten rijden. 
Het Ohioplein en de Ankerstraat zijn in het mobiliteitsplan aangeduid als lokale wegen type III. Dit zijn 
de erftoegangswegen waarvan de hoofdfunctie ‘verblijven’ en ‘toegang verlenen tot de aanpalende 
percelen’ (erffunctie) is. De verblijfsfunctie primeert op dit type weg. De weg kent enkel 
bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt geweerd.
Voorstel:
de stad neemt de nodige maatregelen om vrachtverkeer te weren op het Ohioplein en in de Ankerstraat.

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

6. Raadslid Folke D’Haeyer 

6.1. Voorstel 1: samenwerking met gecertificeerde boomdeskundigen

Oudenaarde engageert zich om de komende jaren heel wat bomen bij te planten. Het uitbreiden van het 
bomenareaal is een van de prioritaire acties in het huidige Meerjarenplan. Ook de aankoop van gronden 
voor natuurontwikkeling is een prioritaire actie.
Tegelijkertijd is het noodzaklelijk dat er zorg gedragen wordt van de bomen die er vandaag in onze stad 
staan. Wat bijvoorbeeld met de beuken in het achterpark van het park Liedts is gebeurd, mag zich niet 
nog een keer voordoen. Wanneer getwijfeld wordt of een boom nog gezond genoeg is, moet kappen de 
laatste optie zijn. Wanneer bouwwerkzaamheden gepland zijn in de omgeving van bomen is het 
belangrijk dat aannemers de juiste maatregelen nemen zodat het behoud van de bomen gegarandeerd 
wordt (en dat niet enkel voor de eerstkomende vijf jaar). 
Voorstel:
- bij het vragen van advies over het al dan niet rooien van bomen doet de stad vanaf heden enkel nog 
beroep op gecertificeerde European Tree Workers of gecertificeerde European Tree Technicians  
- bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor grondwerken of bouwwerkzaamheden in de 
omgeving van bomen vraagt de stad vanaf heden advies aan gecertificeerde European Tree Workers 
(ETW’s) of gecertificeerde European Tree Technicians (ETT’s). Indien het advies dat vereist wordt 
tijdens de werkzaamheden een gecertificeerde European Tree Worker of gecertificeerde European Tree 
Technician bij de werken betrokken

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

7. Raadslid Maud Wybraeke 

7.1. Vraag 1: ontmoetingsruimte/instuifruimte voor jongeren

Met OverKop-huizen ter inspiratie wil het Jeugdopbouwwerk in samenwerking met de jeugddienst en 
met OCMW en JAC als partners een plek in Oudenaarde creëren waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten en eveneens dienst doet als plaats waar jongeren terecht kunnen om te praten over hun zorgen. 
Een veilige plek waar men volop aandacht heeft voor hun mentaal welzijn. Een plek waarop sterk ingezet 
wordt op participatie, met ruimte voor creativiteit en eigentijdse invulling van activiteiten en preventie. 
Uit het onderzoek van Uit De Marge uit 2017 bleek al dat er in Oudenaarde een gebrek was aan positieve 
projecten voor (kwetsbare) jongeren waar ze even hun problemen kunnen vergeten en waar ze hun eigen 
netwerk kunnen opbouwen, uitbreiden en onderhouden. Ook voor doelloos rondhangende jongeren 
bleken er onvoldoende alternatieven te zijn. Aanspreekpunten voor deze jongeren waren er evenmin en 
uit het rapport bleek dat het bestaande jeugdhuis slechts een deel van de jongeren aanspreekt. Bovendien 
is het onbegonnen werk alle functies en voorzieningen voor alle jeugd in te richten op slechts 1 locatie en 
deze heel diverse taken en noden van deze groep bij te een handvol personeelsleden te leggen.
In de aanbevelingen stond dan ook de noodzaak tot een buurtwerker of aanspreekpunt voor jongeren die 
op het eerste zicht minder toegankelijk waren.  
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Verder wou men initiatieven opzetten die de jongeren weghoudt van het station of van de straat zoals 
sportinitiaties en een graffiti-project. Tot op heden werden er, op het mobiele buurtspeelplein-project dat 
gericht is op kinderen na, echter nog geen projecten opgezet of plekken voor jongeren (her)ingericht.
Ook het creëren van een soort jeugdhuisplek die doorlopend open staat, een plek waar men gratis kan 
biljarten, gamen, er wifi is, enz... werd vooropgesteld. Aldus een divers aanbod qua locaties alsook 
mogelijkheden dat jongeren aanspreekt en een alternatief biedt voor rondhangen op plekken die hier niet 
voor voozien is. Een eigen plek waar er sociale controle is en waar men terecht kan met vragen en 
eventuele begeleiding.
Eveneens een aanbeveling uit het onderzoek was dat er meer ingezet zou worden op time-out projecten 
waarbij jongeren de fysieke en mentale ruimte aangeboden wordt uit een negatieve spiraal te geraken.
Er werden sindsdien verschillende initiatieven genomen, o.a. TEJO, een laagdrempelig huis voor 
therapeutisch gesprek. 
Aan de vraag om een jeugdopbouwwerker en van een toeleider als laagdrempelig aanspreekpunt werd in 
2018 voldaan. De resultaten zijn uiterst positief, de jongeren weten zijn benadering te appreciëren. 
Het werk van een jeugdopbouwwerker is echter veelomvattend en het sociale lanschap aan jongeren erg 
divers; hij slaagt er dan ook niet in alle jongeren te bereiken.
De voorgestelde initiatieven uit het rapport laten nog steeds op zich wachten. Er zijn nog steeds niet 
voldoende ruimtes, zowel indoor als outdoor, waar jongeren welkom zijn om rond te hangen. Nochtans 
zijn zo’n plekken voor jongeren, zij het als hangplek alsook een plek met volle aandacht voor het mentale 
welzijn van de jeugd een absolute noodzaak in onze stad.
Vragen:
Zal de stad een tweede voltijdse opbouwwerker aanwerven?
Zal de stad investeren in een locatie waarin (kwetsbare) jongeren worden opgevangen en begeleid? 
Zal de stad een hangplan opstellen en hiermee aan de slag gaan voor het jeugdvriendelijk inrichten van 
plekken op het openbaar domein?

De vraag wordt beantwoord door schepen Julie Dossche.

7.2. Voorstel 1: kindergemeenteraad

In oktober 2019 opperde ik in de gemeenteraad het voorstel een kindergemeenteraad op te richten in onze 
stad.

Hiermee kunnen we rekenen op inspraak van onze jongste burgers en brengen we hen reeds in contact 
met lokale politiek. Een stad op maat van de jongsten is tevens een stad waar het aangenaam leven is voor 
iedereen. Verschillende gemeentes gingen ons hier reeds in voor, zoals Zelzate, Melle, Geel, Willebroek 
en vele andere. De toenmalige schepen van jeugd was in het najaar van 2019 dit voorstel genegen, maar 
we zijn er niet van op de hoogte of er reeds verdere stappen ondernomen worden een kindergemeenteraad 
op poten te zetten.

Vandaar mijn terugkerend voorstel:

Onze stad zal een kindergemeenteraad opzetten met oog op de transitie naar het worden van een 
inclusieve, participatieve stad waarbij volle aandacht aan de toekomst geschonken wordt.

De vraag wordt beantwoord door schepen Julie Dossche.

8. Raadslid Kristof Meerschaut 

8.1. Vraag 1: uitval personeel

De beperkte openingsuren van de bibliotheek op zaterdag zijn te wijten aan een tekort aan beschikbaar 
personeel.  De milieuraad stond meer dan een jaar op non-actief omdat er binnen de administratie geen 
personeel beschikbaar was om dit op te volgen.  Voor de opvolging van de dossiers ruimtelijke ordening 
en stedenbouw moet intercommunale Solva ingeschakeld worden om te vermijden dat de wettelijke 
termijnen overschreden worden.
De voorbije weken en maanden heeft het stadsbestuur meermaals geantwoord dat omwille van uitval van 
personeel dossiers achterstand opliepen of de dienstverlening aangepast moest worden. Nu hebben ook de 
twee mobiliteitsconsulenten gelijktijdig hun ontslag gegeven.
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De uitval van personeel, hetzij door (langdurige) ziekte, hetzij door opzeg, blijft niet zonder gevolg. De 
opvolging van belangrijke dossiers, de continuïteit en de goede dienstverlening komen in het gedrang. De 
stad dreigt een aantal ambities te moeten bijstellen, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit (opvolging 
herziening mobiliteitsplan).
Vragen

1. Werd reeds een grondige analyse gemaakt van de oorzaak?
2. Welke maatregelen voorziet het stadsbestuur om tij te keren?
3. Sinds corona: welke extra initiatieven heeft het stadsbestuur ondernomen om het welzijn van het 

personeel te peilen?  Zijn er bijkomende initiatieven voorzien?

De vraag wordt beantwoord door schepen Sybille De Vos.

8.2. Vraag 2: toewijzingsreglement sociale woningen

Tijdens de gemeenteraad in zitting van 29 september 2014 werd een toewijzingsreglement voor sociale 
woningen goedgekeurd.  Er wordt, via de verkorte procedure, voorrang gegeven aan de doelgroep 
ouderen: personen vanaf 65 jaar.  Bij een koppel volstaat dat één van beide partners 65 jaar is.
Met de oprichting van de woonmaatschappijen, zoals toegelicht tijdens de gemeenteraadscommissie van 
17 maart 2021, gaat een duidelijke schaalvergroting gepaard.  Het is nuttig om hierop te anticiperen en na 
te gaan of in de gewijzigde context nog voldoende gewaarborgd kan worden dat mensen uit Oudenaarde 
die een sociale woning nodig hebben ook effectief in Oudenaarde terecht zullen kunnen.
Vragen

1. Kan er op basis van de wachtlijsten binnen de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij(en) 
onderzocht worden of er wat dit betreft problemen te verwachten zijn?

2. Is het stadsbestuur bereid om zo nodig het toewijzingsreglement aan te scherpen met 
domicilievoorwaarden?

De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

9. Raadslid Kathy De Rycke

9.1. Vraag 1: omvormen van voormalige stortplaatsen tot een bos

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos aan te leggen.  Eén van de 
mogelijkheden is om uw voormalige stortplaatsen om te vormen naar bebossing.  Vlaams minister van 
Omgeving Zuhal Demir 
heeft aan de OVAM gevraagd om samen met de lokale besturen na te gaan welke voormalige 
stortplaatsen in aanmerking komen voor een nieuwe groene bestemming.  Op basis van deze dataoefening 
blijken er ook in Oudenaarde mogelijkheden te zijn.  
De OVAM zal indien nodig een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren.  De Bosalliantie staat klaar om 
te helpen met het bosuitbreidingsverhaal.  Zowel voor het bodemonderzoek als in kader van bebossing 
wordt voorzien in een financiële ondersteuning.  
Voor 30 maart moest het stadsbestuur aan de OVAM laten weten welke gemeentelijke stortplaatsen in 
aanmerking komen voor een groene bestemming.  
Vragen

1. Heeft het stadsbestuur gereageerd op deze vraag?
2. Voorziet het stadsbestuur een concreet bebossingsproject op een voormalige stortplaats?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

10. Raadslid André Vansteenbrugge

10.1. Voorstel 1: basketterreinen in Oudenaarde

In juni 2015 stelde ik onderstaande vraag i.v.m. een (1) degelijk basketbalterrein in Oudenaarde. Met de 
huidige maatregelen, waar we m.i. niet snel van verlost zullen zijn, is de behoefte aan zo’n terrein (meer 
dan 1 mag ook) heel groot. 
Op een zomerse zondag zou ik met zoon even wat gaan shotten. Basket. Een rondrit leverde zo goed als 
niets op. 
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Terrein in Weverstraat: basketbaldoelen (waaronder minivoetbaldoel) 
Terrein Fonteineplein: idem 
Terrein nabij skatepark: basketbaldoelen waaromheen skatebanen
Over de kwaliteit en staat van de borden kunnen we zwijgen.
In Nederename is er een basketterrein naast het voetbalveld, maar dat is niet zomaar toegankelijk. De 
doelen zijn ook ‘strandbasketdoelen’. 
Voorstel:
Is het mogelijk om in een stad van meer dan 30.000 inwoners althans 1 volwaardig vrij basketbalterrein 
ter beschikking te stellen? D.w.z. met min of meer gepaste afmetingen (26-28x14-15m), met behoorlijke 
borden en zonder andere hinderlijke attributen?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

10.2. Vraag 1: publieke camera's

De laatste jaren is het aantal zgn. beveiligingscamera’s in ons land stelselmatig toegenomen. Een aantal 
grote steden heeft daar zwaar op ingezet. Ook in Oudenaarde staan er dergelijke camera’s. Naast de vaste 
camera's beschikt de Politiezone Vlaamse Ardennen ook over 9 ANPR-camera's (automatic number plate 
recognition). (Bron: website Politiezone).
Vragen:
- hoeveel van die bewakingscamera’s in de publieke ruimte zijn er momenteel in Oudenaarde? 
- Is het de bedoeling dat aantal nog verder uit te breiden?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

11. Raadslid Dagmar Beernaert

11.1. Vraag 1: koesterplek

Al meer dan 22.500 Belgen zijn overleden aan corona het voorbije jaar. Ook in onze stad was de tol hoog. 
Iedereen kent wel iemand die bezweken is aan het virus. Heel wat Oudenaardse families hebben iemand 
verloren, vaak zonder dat ze afscheid konden nemen. Ook de begrafenissen moeten doorgaan in zeer 
intieme kring. Voor veel zorgverleners was het voorbije jaar een echt horrorjaar. 

Daarom willen we vragen aan de stad om een koesterplek te maken: een mooie, fijne stilteplek in de 
natuur (vb. Liedtspark) waar kinderen, jongeren, volwassenen en zorgverleners even kunnen stilstaan bij 
het jaar dat ze achter de rug hebben en waar ze eventueel even met hun gedachten bij mensen kunnen zijn 
die ze verloren hebben. Een plek die wat troost kan bieden en tegelijkertijd een hulde aan de Oudenaardse 
coronaslachtoffers. Hiervoor kan samengewerkt worden met lokale kunstenaars.

Daarom volgende vragen:

1. Is het stadsbestuur bereid om zo een koesterplek voor corona te realiseren? Zo ja, op welke 
termijn?

2. Kan hiervoor een plek voorzien worden in het Liedtspark, of ziet het stadsbestuur andere 
mogelijkheden?

3. Zal het stadsbestuur hiervoor samenwerken met lokale kunstenaars of de academie voor 
beeldende kunst?

De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

11.2. Vraag 2: anti-discriminatie

Verdraagzaamheid en respect tegenover elkaar is zeer belangrijk. Nochtans gaat het aantal gevallen van 
discriminatie omhoog. Het aantal meldingen bij Unia stijgt, studies tonen aan dat één op drie 
jeugdvoetballertjes te maken krijgt met discriminatie en ook de moord op David en de nasleep daarvan 
tonen aan dat tolerantie geen gegeven is. Ook verschillende Oudenaardse LGBTQ+-jongeren gaven in het 
verleden aan zich vaak onveilig te voelen in onze stad en last te hebben van discriminatie.
Als stad moeten we hierin het voortouw nemen en Oudenaarde op de kaart zetten als ‘stad voor de 
verdraagzaamheid’.  Heel veel verenigingen hebben in hun werking al oog hiervoor, Vooruit Oudenaarde 
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stelt voor om dit ook structureel te verankeren. Om als stad echt een vuist te maken stellen we voor om 
het krijgen van subsidies of het verlenen van een vergunning om bijvoorbeeld een evenement te 
organiseren te koppelen aan het ondertekenen van een charter tegen discriminatie en voor 
verdraagzaamheid. Op die manier verankeren we de strijd tegen discriminatie in onze werking en in de 
werking van alle Oudenaardse verenigingen. Dat geeft een sterk signaal naar de buitenwereld toe.
Daarbij volgende vragen:
1. Welke maatregelen neemt Oudenaarde vandaag om discriminatie op haar grondgebied tegen te gaan?
2. Is het stadsbestuur bereid om een vuist te maken tegen discriminatie, om te streven een echte stad voor 
verdraagzaamheid te worden en het tekenen van een charter tegen discriminatie en voor 
verdraagzaamheid te koppelen aan het krijgen van subsidies of vergunning voor het organiseren van een 
evenement?

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

12. Raadslid Vincent Thomaes

12.1. Vraag 1: Ronde Van Vlaanderen

De Ronde gaat door op 4 april dit jaar.
Vragen:
Is er al gekend of er nieuwe ontwikkelingen zijn door de toename van het aantal besmettingen en 
opnames in het ziekenhuis door Covid-19?
Hoe zal de ronde dit jaar precies verlopen?
Wat met veiligheid en ordehandhaving?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

12.2. Vraag 2: vaccinatiecentrum Qubus

Het vaccinatie centrum in de Qubus is nu al enkele weken actief en we hebben er enkele vragen bij
Vragen:
Hoeveel vaccinaties zijn er reeds gebeurt in die tijd?
Worden de vaccins op regelmatige basis aangeleverd?
Hoe verlopen de uitnodigingen en moeten de mensen bevestigen en een tijd opgeven voor wanneer de 
vaccinatie plaats kan vinden?
Zijn er veel mensen die uitgenodigd worden en niet komen opdagen?
Wordt er met een reservelijst gewerkt of wat gebeurt er met de vaccins van mensen die niet komen 
opdagen?
Hoeveel bedraagt het bedrag dat de stad betaald voor het gebruik van de Qubus per maand of voor de 
gehele periode?
Zijn er reeds problemen vast gesteld bij mensen die een vaccin gekregen hebben?
Zijn er andere structurele of organisatorische problemen die dienen verbeterd te worden?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

De vergadering wordt geheven om 21.47 uur om over te gaan tot de agenda van de OCMW-raad.

De vergadering wordt heropend om 21.52 uur op over te gaan tot de geheime zitting.
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GEHEIME ZITTING

BESTUUR PERSONEEL

11. Aanstelling algemeen directeur.

De gemeenteraad;
Vergadering in geheime zitting
Gelet op het decreet lokaal bestuur dat gepubliceerd werd op 22.12.2017, in het bijzonder artikel 41;
Gelet op de overgangsbepalingen opgenomen in het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van het gemeenteraad dd. 22.12.2008 en latere wijzigingen waarbij de 
rechtspositieregeling werd vastgesteld waarvan de decretale graden onderdeel zijn;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 25.06.2018 waarbij de functiebeschrijving van de 
algemeen directeur werd goedgekeurd;
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur voorziet in een gezamenlijke ambtelijke leiding van 
gemeente en OCMW;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 29.06.2020 waarbij de functie van algemeen directeur, 
decretale graad, voltijds in statutair dienstverband, open werd verklaard te begeven bij wijze van 
aanwerving via een vergelijkende selectieprocedure;
Overwegende dat artikel 589 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat tot en met 31 december 2023, de 
secretaris of financieel beheerder die niet werd aangesteld als algemeen directeur of financieel directeur 
wordt geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van algemeen 
directeur of respectievelijk financieel directeur;
Overwegende dat door de overgangsbepalingen van het decreet lokaal bestuur voormalige titularissen van 
de functie van secretaris die zich beroepen op artikel 589 als geschikt worden gezien en dat zij 
onderworpen worden aan een bijkomende proef op grond waarvan hun titels en verdiensten vergeleken 
worden met de titels en verdiensten van de eerst gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure.
Overwegende dat de werfreserve wordt vastgelegd op vijf jaar;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.11.2020 waarbij de 
kandidaten die voldeden aan de gestelde voorwaarden, werden goedgekeurd; 
Overwegende dat het selectieprogramma bestaat uit een verkennend gesprek, assessment center, 
jurygesprek en vergelijkende proef ‘gestructureerd individueel interview voor de zij-instromers’;
Gelet op het verslag van de examencommissie dd. 15-16-18-19/12/2020 waaruit blijkt dat volgende 
personen geslaagd zijn voor het verkennend gesprek: 
Nr. Voornaam Achternaam
1 Helena Ackaert
2 Philippe Awouters
3 Bart Baele
4 David Claus
5 Joris De Muyter
6 Olivier Niclaus
7 Pieter Orbie
8 Kris Paermentier
9 Serge Ronsse
10 Steve Van Damme
en waaruit blijkt dat volgende personen niet geslaagd zijn voor het verkennend gesprek: 
Nr. Voornaam Achternaam
1 Tom Aelbrecht
2 Borchert Belien
3 Jonathan Chevalier
4 Thomas Fiers
5 Bjorn Heirbrant
6 Jens Heyman
7 Pascale Ongena
8 Daan Vanheel
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Gelet op het verslag van de examencommissie dd. 11-12-14-15/01/2021 waaruit blijkt dat volgende 
personen geslaagd zijn voor het assessment center en de melding ‘geschikt/geheel geschikt’ hebben 
gekregen: 
Nr. Voornaam Achternaam Beoordeling

1 Bart Baele GEHEEL GESCHIKT

2 Pieter Orbie GESCHIKT

3 Serge Ronsse GEHEEL GESCHIKT

en waaruit blijkt dat volgende personen niet geslaagd zijn voor het assessment center en de melding ‘niet 
geschikt hebben gekregen: 
Nr. Voornaam Achternaam Beoordeling

1 Helena Ackaert NIET GESCHIKT

2 Philippe Awouters NIET GESCHIKT

3 David Claus NIET GESCHIKT

4 Olivier Niclaus NIET GESCHIKT

5 Kris Paermentier NIET GESCHIKT

6 Steve Van Damme NIET GESCHIKT

Gelet op het verslag van de examencommissie dd. 02/02/2021 waaruit blijkt dat volgende personen 
geslaagd zijn voor het jurygesprek: 

 Bart Baele
 Pieter Orbie
 Serge Ronsse

Gelet op het verslag van de examencommissie dd. 02/02/2021 waaruit blijkt dat volgende personen 
geslaagd zijn in de selectieprocedure voor algemeen directeur, decretale graad: Baele Bart – 76,82%, 
Ronsse Serge – 74,02% en Orbie Pieter – 60,22%;
Gelet op het feit dat wanneer er zich één of meerdere kandidaten hebben aangemeld die vrijgesteld zijn 
van het doorlopen van de selectieprocedure met toepassing van artikel 589 van het Decreet Lokaal 
Bestuur, de gemeenteraad de algemeen directeur aanstelt op basis van een systematische vergelijking van 
de titels en verdiensten van de eerst gerangschikte kandidaat van de reguliere selectieprocedure, enerzijds, 
en de vrijgestelde kandidaten, anderzijds, in het licht van de functiebeschrijving met functieprofiel en 
competentievereisten;
Overwegende dat voor de eerst gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure, de heer Baele Bart, die 
in het assessment de beoordeling ‘geheel geschikt’ kreeg, en de kandidaat of kandidaten die op grond van 
art. 589 DLB vrijgesteld waren van de selectieprocedure, een bijkomende proef ‘systematische 
vergelijking titels en verdiensten’ georganiseerd werd. Deze laatste bestaat uit een gestructureerd gesprek 
met de selectiecommissie op basis van het portfolio en een managementcase; 
Overwegende dat er drie vrijgestelde kandidaten zijn: De Bel Kristof, Van Ackere Veerle en Van West 
Tom;
Gelet op het eindverslag van de examencommissie dd. 23.02.2021 m.b.t. de vergelijking van de titels en 
verdiensten van Baele Bart, De Bel Kristof, Van Ackere Veerle en Van West Tom, welk verslag als 
bijlage bij onderhavig besluit wordt gevoegd.
Overwegende dat in dit verslag de heer Baele Bart wordt weerhouden als de meest geschikte kandidaat 
voor de functie van algemeen directeur.
Overwegende dat de gemeenteraad de motivering van het eindverslag van de examencommissie dd. 
23.02.2021 integraal bijtreedt en zich de motivering van dit verslag eigen maakt.
Gaat over tot geheime stemming: er worden 30 stemmen uitgebracht; Baele Bart 26 stemmen; Van 
Ackere Veerle 3 stemmen en 1 onthouding;
Besluit:
Artikel 1. De heer Baele Bart, geboren op 19 mei 1985 en wonende Klemhoutstraat 20 – 9620 Zottegem, 
wordt voltijds aangesteld in de functie van algemeen directeur, decretale graad, met een proefperiode van 
één jaar volgend op de effectieve datum van indiensttreding. Na een gunstige beoordeling volgt dan de 
ambtshalve vaste benoeming.
Artikel 2. Met betrokkene wordt nog de effectieve datum van indiensttreding in onderling overleg 
vastgelegd.
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Artikel 3: Volgende personen worden opgenomen in de werfreserve voor 5 jaar: enerzijds Ronsse Serge 
en Orbie Pieter in rangorde volgens de resultaten behaald in de selectieprocedure, anderzijds De Bel 
Kristof, Van Ackere Veerle en Van West Tom als vrijgestelde kandidaten op grond van art. 589 DLB. 
Wanneer er geput wordt uit de werfreserve zal de aanstelling gebeuren op basis van een vergelijking van 
de titels en verdiensten van de eerst gerangschikte kandidaat uit de selectieprocedure en de op grond van 
art. 589 DLB vrijgestelde kandidaten.

De vergadering wordt geheven om 22u15.

Goedgekeurd in zitting van 26 april 2021.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


