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GEMEENTERAAD DD. 20 APRIL 2015 
 

 
Aanvang van de zitting: 19.00u 

 
Aanwezig:         34 raadsleden 

Luc Martens: burgemeester 
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad 

Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq, 
José Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen; 

Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem, 
Annelies Carron, Tania Feys, Cyriel Ameye, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine 

Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep 
Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi 

Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van 
Coillie raadsleden. 

Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem. 
Geert Sintobin, stadssecretaris. 

 
Verontschuldigd:  

Mevr. Tania Feys, raadslid. 
 

Afwezig:  
-  

 
Afwezig bij de aanvang van de zitting:  

Dhr. Brecht Vermeulen en dhr. Maxim Deweerdt, raadsleden. 

 
MET OPEN DEUREN: 
 

Mededelingen: 
 

Op vraag van raadsleden worden de volgende punten behandeld als b-punten: 4 
 

 
A-punten: 

 
 

AGENDAPUNT nr. 1 
 
Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van  

23 maart 2015. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2015 ter goedkeuring voorgelegd; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2015 worden 
goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 2 

 
 

Dhr. Brecht Vermeulen, raadslid, vervoegt de zitting. 
 
 

Vraag om uitleg d.d. 11.04.2015, ontvangen d.d. 15.04.2015 van dhr. Filip Deforche, raadslid 
Vlaams Belang, betreffende het zwerfvuil en stadsbeleid. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

  
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 
11.04.2015, ontvangen d.d. 15.04.2015 waarbij hij het college van burgemeester en 

schepenen wenst te ondervragen over het zwerfvuil en het stadsbeleid; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang en met volgende 

vragen: 
“- Hoeveel mobiele camera’s werken er intussen? 

- Wat zijn de voorlopige resultaten? Wanneer zal u evalueren, gelet op de korte termijn die u 
voorzag? En betrekt u in uw evaluatie ook de wijkagent?  

- Hoeveel bruikbare beelden hebben de mobiele camera’s opgeleverd? 
- Zijn de daders aangesproken op het achterlaten van zwerfvuil? Is er met andere woorden 

al sprake van enige verbetering?; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Nathalie Muylle dat recentelijk een artikel in Het 
Laatste Nieuws verscheen over het zwerfvuil aan de glasbollen; dat tot recentelijk de 

Westkouter de plaats was waar het minst zwerfvuil aangetroffen werd; dat onlangs twee, 
drie dagen zwerfvuil te vinden was; dat het antwoord op de gestelde vragen identiek zijn aan 

de vorige vragen; dat het aanpakken van zwerfvuil echter niet eenvoudig is; dat het plaatsen 
van camera’s wel effect heeft; dat er momenteel 3 camera’s actief zijn in de zone MIROM 

Roeselare - Menen en dat deze nu en dan verplaatst worden; dat onlangs één van de 
camera’s werd verplaatst naar Houthulst zodat nu slechts 2 camera’s in de stad kunnen 

geplaatst worden; dat er momenteel een camera staat op het Munitieplein; dat dit plein, na 
de Kattenstraat, één van de slechtste plaatsen is; dat vastgesteld wordt dat vanaf de 

plaatsing van een camera de situatie verbetert; dat de aanpak rond zwerfvuil niet lukt indien 
niet repressief opgetreden wordt; dat de glasbollen onder de bevoegdheid van MIROM vallen 

en dat er gevraagd werd om meer repressief, dus met meer camera’s op te treden in 
samenwerking met de gemeenschapswachten en de wijkagenten; dat het optreden van de 

wijkagent dan ook cruciaal is; dat daarom een overleg zal ingepland worden met MIROM, de 
gemeenschapswachten, de wijkagenten en de wijkcomités; dat reeds opnames gebeurden 

waarbij verschillende mensen werden vastgelegd; dat deze camera’s echter over geen 
gezichtsherkenning beschikken en dat dus een identificatie dient te gebeuren met behulp van 

de wijkagent; dat hiervoor opdracht werd gegeven aan de wijkagenten en dat nu reeds een 
aantal gasboetes werden uitgeschreven; dat 3 camera’s echter te weinig zijn voor 60 

glasbollen; dat het de bedoeling is om geïntegreerd te werken met alle spelers op het 
terrein; 
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En met repliek van het betrokken raadslid dat de wijkagenten hierbij meer moeten betrokken 

worden; dat indien er meer camera’s zouden staan, er minder zwerfvuil zou zijn, maar dat 
dit uiteraard heel veel geld kost; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 

 

 

Dhr. Maxim Deweerdt, raadslid, vervoegt de zitting 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 15.04.2015 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende 

armoedepunt als een actie om verdoken armoede vast te stellen. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, ingediend bij schrijven van 15.04.2015 waarbij 

hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over een armoedepunt in de 
Stad om verdoken armoede vast te stellen; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a en met vraag of een armoedepunt 
voor de Stad een optie kan zijn als een actie om verdoken armoede vast te stellen; 

 
Met het antwoord van dhr. Filiep Bouckenooghe dat armoede moet aangepakt worden; dat het 

voorbeeld in Brugge bekeken werd, maar dat dit nog niet elders in Vlaanderen voorkomt; dat in 
Nederland dit wel veel voorkomt; dat het armoedepunt volgende doelstellingen heeft; 

1. Informatie bieden over hoe omgaan met armoede: 
dat het geven van informatie behoort tot de opdracht van de stad; dat dit zal meegenomen 

worden in het overleg; dat reeds een eerste versie werd getoond onder de titel “Wonderwel”; dat 
dit ook zijn aandacht verdient in het onderwijs; 

2. Brug naar andere diensten: 
dat voor dergelijke zaken reeds veel wordt samengezeten met de stad Brugge; dat Brugge ook 

een andere aanpak heeft en dat het welzijnsoverleg daar niet zo sterk uitgebouwd is als in 
Roeselare; 

3. Proactief detecteren en voorkomen van armoede: 
dat het inzetten op onderwijs en welzijn heel belangrijk is; dat er heel wat zaken kunnen 

gedetecteerd worden en dat daar nog heel wat mogelijkheden zijn; 
dat september-oktober het nieuw welzijnshuis zal geopend worden; dat er zal nagegaan worden op 

welke manier er kan ingespeeld worden op de noden; 
dat dit ook heel wat inzet van personeel vraagt; dat in Brugge 1 medewerker het loket bemant en 

4 medewerkers meedraaien in het roulement; dat qua inzet en resultaat dit niet niets is; dat het 
voorbeeld in Brugge verder zal opgevolgd worden en zal meegenomen worden bij het oprichten 

van een nieuwe welzijnspijler; 
dat bpost ook één van de mogelijkheden is en dat dit zal van nabij ook gevolgd worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 
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Vraag om uitleg d.d. 15.04.2015 van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA, betreffende de 

toekomstmogelijkheden van de Kleine Bassin. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 15.04.2015 

betreffende de toekomstmogelijkheden van de Kleine Bassin; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA en met volgende vragen: 

- wat zijn de toekomstmogelijkheden voor de Kleine Bassin? 
- Is er mogelijkheid om daar waterrecreatie te voorzien? 

- Is dit niet de locatie voor het beeld “De Spelende Kinderen”?; 
 

En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat er inderdaad recreatiemogelijkheden zijn 
t.h.v. de Kleine Bassin maar dat dit veel ruimer dient bekeken te worden, ruimer dan de Kleine 

Bassin; dat de recreatieruimte zich zou kunnen uitstrekken van de Kleine Bassin, Ronde Kom, 
Moermanparking en Pieter De Coninckplein; dat de kwaliteit van het water goed is, maar dat deze 

zeker niet voldoet aan de normen om in te zwemmen; dat de afwezigheid van de boeien zal 
nagetrokken worden; dat het water nog tijd nodig heeft om te herstellen en het zuurstofgehalte op 

peil te houden; dat het voorzien van pedalo’s eigenlijk niet behoort tot de kerntaken van de stad; 
dat de stad, indien er zich opportuniteiten voordoen, wel de moeite zal doen om deze te bekijken 

en na te gaan hoe dit kan geïntegreerd worden; dat reeds in het verleden toelating werd gegeven 
om daar het Belgisch kampioenschap kanovaren te organiseren; dat dit permanent toelaten wel 

iets anders is; dat dus een ja wordt gegeven voor recreatie, maar in een bredere context; 
 

En met antwoord van schepen Kris Declercq dat het een goede suggestie is om het beeld 
“Spelende kinderen” daar te plaatsen; dat de plaats voldoet aan de voorwaarde: nl. water in de 

buurt; dat er nog twee opties zijn nl. de Ronde Kom en de Forenzenparking bij ontwikkeling;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het positief is dat dit ruimer bekeken wordt; 
dat wat de waterkwaliteit betreft, niet één boei, maar alle boeien verdwenen zijn; dat het goed is 

dat er meerdere opties zijn voor de plaatsing van het beeld zolang het beeld maar terug in het 
stadsbeeld komt; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 16.05.2015 van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V, betreffende de 
erkenning van de overvloedige neerslag als ramp. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 16.05.2015 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de erkenning 

van de overvloedige neerslag als ramp; 
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AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Geert Huyghe, raadslid CD&V en met volgende vragen: 

- Is Roeselare ook getroffen in deze erkenningen, zo ja, voor welke data en voor welke schade? 

Over hoeveel dossiers gaat het voor de stad in de verschillende erkenningen? 

- Hoe verloopt de procedure verder? Wanneer en waar kunnen de aanvragen worden ingediend? 

- Wanneer zullen de getroffenen effectief hun vergoeding zien?; 

 

En met antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat sedert de staatshervorming in juni 2014 

de erkenning van rampen een bevoegdheid is van de Vlaamse Regering; dat de federale diensten 

nog bevoegd blijven voor de rampen die tot en met 30 juni 2014 plaats vonden; dat de Vlaamse 

Regering het besluit genomen heeft dat de overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 als 

een algemene ramp wordt erkent; dat in Roeselare 23 landbouwdossiers werden ingediend die 

mogelijks in aanmerking kunnen komen; dat de Federale Regering voor de provincie West-

Vlaanderen volgende natuurrampen erkende: 

- overvloedige regenval van 10 oktober 2013 en windhoos en rukwinden van 20 oktober 2013: 8 

landbouwdossiers kunnen hiervoor in aanmerking komen 

- hagel en overvloedige regen van 7-9 juni 2014; 3 landbouwdossiers en 7 private dossiers 

kunnen hiervoor in aanmerking komen 

- windhoos en rukwinden van 25 januari 2014: geen enkel landbouwdossier en 54 private 

dossiers kunnen hiervoor in aanmerking komen; 

dat bij navraag blijkt dat Roeselare slechts in aanmerking komt voor de hagel en overvloedige 

regen op 9 juni 2014; dat de dossiers moeten ingediend worden vóór 31 mei; dat de timing voor 

terugbetaling van de schade oktober 2015 is; 

 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 

 
Vraag om uitleg d.d. 16.04.2015 van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, betreffende het 

opbergen van het as van overledenen in het urnenbos in Oekene. 
 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 

16.04.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
het opbergen van het as van overledenen in het urnenbos in Oekene; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Yana Debusschere, raadslid Groen, en met volgende vragen: 
- Zal de stad in deze meer communiceren zodat er meer mensen op de hoogte zijn van het 

bestaan van het urnenbos? 
- Kan er ook afgesproken worden met de begrafenisondernemer om het urnenbos op te nemen 

als een mogelijkheid?; 
 

Met het antwoord van schepen Marc Vanwalleghem dat sedert januari de as van overledenen 
kunnen opgeborgen worden in het Urnenbos in Oekene in plaats van de assen van de overledene 

na crematie bij te zetten in het columbarium, thuis te bewaren of uit te strooien; dat er inderdaad 
nog geen aanvragen hiervoor werden ingediend; dat de dienst communicatie in oktober 2014 een 

persmoment organiseerde in het urnenbos; dat ook samen met het Agentschap voor Natuur en 
Bos het urnenbos in Roeselare naar voor werd geschoven als voorbeeld voor het voorstel van 

natuurbegraven in Vlaanderen; dat de locatie werd gebruikt voor een item in het VTM nieuws en 
het regionaal nieuws; dat dit ook gemeld werd op de website van de stad; dat het urnenbos ook 

op externe sites werd opgenomen als voorbeeld; dat tijdens het overleg met de 
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begrafenisondernemers nogmaals nadrukkelijk werd gewezen op deze mogelijkheid van 

asbestemming; dat tegen het verlof een folder zal beschikbaar zijn bij de dienst burgerzaken en op 
alle begraafplaatsen van de stad; dat dit jaar opnieuw een week van de begraafplaatsen wordt 

georganiseerd en dat ook hier het urnenbos aan bod zal komen; dat daarnaast ook nog aan de 
begrafenisondernemers een nieuwe folder zal aangeboden worden die alle mogelijkheden oplijst 

met inbegrip van het urnenbos; dat deze ook tegen het verlof beschikbaar zullen zijn; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het een goed idee is om een folder op te maken; dat 
het ook goed is dat deze ook zal bezorgd worden aan de begrafenisondernemers; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015.  
 

 
Vraag om uitleg d.d. 16.04.2015 van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V betreffende de 

preventie van radicalisering. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 16.04.2015 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de preventie 
van radicalisering; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid CD&V en met volgende vragen 
hieromtrent: 

“- Wat kan het beleid vanuit een preventief denkkader betekenen? 
- Is er reeds een samenwerking met verschillende actoren, bv. onderwijs, jeugdwerk, 

politiediensten, welzijnsdiensten, geloofsgemeenschappen om te zoeken naar een effectieve 
aanpak die vooral een combinatie moet inhouden van preventie, zorg en welzijn naast het 

repressieve”; 
 

En met antwoord van burgemeester Luc Martens dat het thema niet weg te slaan is uit de 
actualiteit alhoewel er in Roeselare, Izegem en Hooglede geen reden is om dit thema te 

overroepen; dat we er echter ook niet blind voor mogen zijn; dat uit de bevraging in Roeselare en 
Izegem blijkt dat het aantal signalen bijzonder beperkt zijn maar dat waakzaamheid wel nodig is; 

dat in scholen soms signalen worden opgepikt; dat er vastgesteld wordt dat jongeren opnieuw 
belangstelling hebben voor het geloof, wel in andere vormen; dat radicalisering hierin dan ook 

past; dat de inlichtingen geruststellend zijn, maar wel moeten opgevolgd worden; dat er mensen 
worden uitgenodigd die goed geplaatst zijn om dit te detecteren; dat de verkleuring relatief jong is; 

dat in Roeselare heel veel mensen zijn van de 1ste en 2de generatie; dat dit betekent dat velen 
onder hen door de moskee bereikt worden; dat in steden waar de 3de en 4de generatie wonen dit 

vaak minder het geval is; dat de samenwerking met de geloofsgemeenschappen dan ook heel 
belangrijk is; dat de jongeren daardoor geboeid zijn; dat mensen die zich niet geïntegreerd voelen 

een gemakkelijke prooi zijn; dat ook de moskee hieraan wenst mee te werken, maar wel achter de 
schermen; dat de moskee probeert om zoveel als mogelijk de jongeren te betrekken en de 

samenlevingsproblemen te bespreken; dat de conceptnota van de Vlaamse Regering pas 
voorgesteld werd en dat deze ook zal bestudeerd worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 2O april 2015. 
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Vraag om uitleg d.d. 16.04.2015  van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende de 11-juliviering. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 

16.04.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 
de 11-juliviering; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang en met vraag om 
de 11-juliviering terug naar de Grote Markt te brengen en te voorzien in een Vlaams programma 

met de nodige aantrekkingskracht voor de brede bevolking; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Kris Declercq dat de evaluatievergadering eind deze week 
plaats vindt; dat een werkgroep zich buigt over de organisatie van de 11-juliviering; dat het feest 

opnieuw op de Grote Markt zal georganiseerd worden; dat een aanzienlijke budgetsverhoging werd 
goedgekeurd; dat de Roeselaarse culturele verenigingen centraal staan onder de titel “kracht van 

de verenigingen”; dat voor de organisatie een evenementenbureau werd aangesteld;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat er voldoende moet gecommuniceerd worden en dat 
een optreden met artiesten in het verleden veel volk aantrok; dat het slechte weer geen 

spelbreker mag zijn om het niet meer op de Grote Markt in te richten; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 16.04.2015 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, betreffende 

de organisatie van een evenement voor bedrijven. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 
16.04.2015 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over 

de organisatie van een evenement voor bedrijven; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, en met vraag of de Stad 

het engagement “Roslar” terug wil opnemen en een organisatie helpen samenbrengen waarbij 
Open Vld met enkelen zeker de kar wil trekken; 

 
En met antwoord van schepen Kris Declercq dat Roslar twee of drie jaar geleden voor de laatste 

keer werd ingericht; dat netwerking inderdaad heel belangrijk is en nuttig is voor de bedrijven 
maar dat de vraag zich stelt onder welke vorm dit dient te gebeuren; dat dit ook aan bod kwam in 

het kerntakendebat; dat de organisatie van Roslar 65.000 euro kostte; dat de vraag dient gesteld 
te worden of Roslar wel door de stad moet georganiseerd worden of dient dit door de 

ondernemers georganiseerd te worden; dat de stad echter geen evenementenbureau is; dat de 
stad wel wilt optreden als duwer, maar niet als trekker; dat dit ook veel inzet van personeel vraagt; 

dat de stad nu wel nog ondersteuning aanbiedt bij bv. de havenhappening, de ondersteuning van 
de centrumstraten, de ondersteuning van de jongste ondernemer van het jaar; dat de stad beslist 
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heeft om deel te nemen aan de bedrijvencontactdagen in Kortrijk; dat een Roslar café zal ingericht 

worden; dat bijgevolg heel veel verschillende activiteiten worden ondersteund; dat hiervoor ook bv. 
de expohallen gratis of met korting ter beschikking wordt gesteld; dat de stad open staat voor 

nieuwe evenementen, maar dat de stad deze enkel zal ondersteunen en niet meer zal trekken;  
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat het positief is dat de stad wel nog wenst te 
ondersteunen; dat Roeselare voldoende groot is om bv Roslar te organiseren; dat het wel 

misschien anders moet aangepakt worden; dat de organisatie van het evenement in Kortrijk ook 
niet door de stad gebeurt en dat er akte wordt genomen van het feit dat de Stad daar positief 

tegenover staat; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 

 
Vraag om uitleg d.d.12.04.2015 van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, betreffende de 

veiligheid van fietsers aan drukke wegen en invalswegen. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

In toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
 

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 12.04.2015 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de veiligheid 
van fietsers aan drukke wegen en invalswegen; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
“- Hoe ver staat u met uw fietsbeleidsplan? Wordt dit een apart plan dat in een democratisch 

proces tot stand zal komen? Of wordt dit een onderdeel van het mobiliteitsplan? 
- Op welke wijze gaat u in uw fietsbeleidsplan niet enkel focus geven aan fietssuggestiestroken en 

fietsstraten in het centrum, maar ook aandacht geven aan de deelgemeenten en de wijken buiten 
de kleine ring? 

- Op welke wijze gaat u de veiligheid verhogen op die invalswegen waar de fietsveiligheid nu duidelijk 
ondermaats is? 

- Komen er nieuwe fietspaden bij op plaatsen waar er nog geen aanwezig zijn?”; 
 

Met het antwoord hierop van schepen Griet Coppé dat het fietsaanpakplan een onderdeel is van 
het mobiliteitsplan; dat het fietsbeleid één van de prioriteiten is binnen het mobiliteitsplan; dat 

onlangs in dit kader de klankbordgroep werd opgericht; dat het de bedoeling is om alles m.b.t. tot 
mobiliteit grondig te bekijken, maar dit neemt niet weg dat nu reeds aandacht kan geschonken 

worden aan de fietsproblematiek; dat ook het rijgedrag van vooral de autobestuurder belangrijk is; 
dat de aanpassingen aan de infrastructuur t.h.v. De Ruiter staat of valt met de gedragingen van 

de autogebruiker; dat in de Iepersestraat nieuwe belijning werd aangebracht; dat opdracht werd 
gegeven om 50km/uur met grote letters aan te duiden op de wegen; dat bij iedere herinrichting 

het stopprincipe wordt toegepast bv. Westlaan - dorpskern Oekene; dat er in de Groenestraat, 
stuk over de grote ring, geen fietspaden zijn en dat het stukje tussen de Westlaan en de Grote 

Ring reeds aangepast werd; dat de ruimte is wat die is; dat de inrichting kan verbeterd worden, 
maar de combinatie met het rijgedrag van de autobestuurder en het respect voor elkaar in deze 

heel belangrijk is; dat dit een meerjarenwerk is waarbij veel aandacht zal geschonken worden aan 
de fietsers; dat indien de veiligheid niet verbetert ondanks het aanpakplan en een betere 

infrastructuur door het niet aanpassen van het rijgedrag van de autobestuurder, er meer 
controles zullen uitgevoerd worden en er dan ook meer boetes zullen uitgeschreven worden; 
 
En met repliek van het betrokken raadslid dat deze basisprincipes dus enkel zullen toegepast 

worden in het centrum; dat het dus toevallig is dat de Heirweg wel reeds aangepast werd, alsook 
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de Diksmuidsesteenweg en de Oostnieuwkerksesteenweg; dat een overdreven snelheid dus niet zal 

verbaliseerd worden; dat in deze een gecoördineerde aanpak nodig is; dat reeds een brief 
geschreven werd naar de politiezone met vraag om op te treden bij overdreven snelheid; dat toen 

controle werd uitgeoefend zonder flitsen; dat bijna iedere autobestuurder te vlug reed; dat indien 
de autobestuurder niet doet wat moet, dat hij het dan maar moet voelen; dat het stadsbestuur 

dus eerst opteert om de nodige maatregelen te nemen om de autobestuurder te laten vertragen 
en pas daarna zal optreden en met vraag waarom er gewacht wordt met verbaliseren; 

  
En met antwoord van schepen Griet Coppé dat in de Iepersestraat reeds maatregelen werden 

genomen door de aanpassing van het rijvak; dat dit alles kadert in het nemen van 
preventiemaatregelen, maar dat indien dit niet helpt op een bepaald moment zal gestart worden 

met het uitschrijven van boetes; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat er mag geconcludeerd worden dat eerst 
preventiemaatregelen zullen genomen worden en pas daarna boetes zullen uitgeschreven worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 

 

AGENDAPUNT nr. 3 
 

Rapportering van de stadssecretaris over het internecontrolesysteem voor het  

dienstjaar 2014 - Kennisname. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Artikel 99 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenten instaan voor de interne controle 
van hun activiteiten. 

Artikel 87 §1, lid 2 van dit decreet stelt dat de stadssecretaris instaat voor de interne controle op 
de werking van de gemeentelijke diensten. 

 
Zoals voorgeschreven in artikel 100 van het Gemeentedecreet werd het internecontrolesysteem, 

dat werd vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 september 2007. Het Internecontrolesysteem trad in 

voege op 1 januari 2008. 
 

Artikel 101 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeentesecretaris instaat voor de 
organisatie en de werking van het internecontrolesysteem en daarover jaarlijks rapporteert aan 

het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.  
 

Het managementteam nam op 26 maart 2015 akte van het rapport. 
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 

NEEMT AKTE: 
 

Enig artikel: van het rapport van de heer stadssecretaris omtrent het internecontrolesysteem voor 
het jaar 2014. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015 
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AGENDAPUNT nr. 5 

 
Stedenbouwkundige verordening “parkeren” - Definitieve vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet in art. 2.3.2 §2 VCRO in een procedure 

om op gemeentelijk niveau gemeentelijke verordeningen op te stellen en goed te keuren; 
 

De procedure van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kent een volgende verloop:  
Het college van burgemeester en schepenen dient het ontwerp van verordening voor te leggen 

aan de gemeenteraad, die ze vaststelt. Daarna wordt advies ingewonnen van de GECORO en van 
de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Na het inwinnen van deze adviezen stelt de 

gemeenteraad de verordening definitief vast, waarna de Deputatie de gemeentelijke verordening 
dient goed te keuren binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van de verordening. De 

verordening treedt in werking 10 dagen na publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad; 
 

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 9 februari 2015 de 
stedenbouwkundige verordening “parkeren” goed. Deze parkeerverordening dient gezien te worden 

als voorafname van de algemene stedenbouwkundige verordening die momenteel voorbereid wordt 
en waarvan het ontwerp in de loop van 2015 verwacht wordt; 

De parkeerverordening werd een eerste maal vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23 
februari 2015. Daarna werd advies ingewonnen van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

en van de GECORO. Het gunstige advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
ontvingen we op 26 maart 2015 (geen opmerkingen). Het advies van de GECORO ontvingen we op 

9 april 2015. Hierin werden enkele opmerkingen geformuleerd die ook in de parkeerverordening 
werden meegenomen. (zie verslag GECORO van 9 april 2015)  

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen - 3 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 

Reuse) 

 

 

Enig artikel: De stedenbouwkundige verordening “parkeren” wordt als volgt vastgesteld: 
 

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening “parkeren”. 
 

INHOUD 

 

LEESWIJZER .......................................................................................................... 154 

DEEL 1 : ALGEMEEN ............................................................................................... 155 
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B. Afmetingen ............................................................................................. 1612 

C. Op- en afritten ......................................................................................... 1612 

D. Inritten van ondergrondse parkeergarages ................................................... 1623 

E. Laden en lossen ...................................................................................... 1623 

F. Afwijking ................................................................................................. 1623 

DEEL 4 : LASTEN ................................................................................................. 1623 

ARTIKEL 7 : LASTEN .......................................................................................... 1623 

DEEL 5 : AFWIJKINGEN ........................................................................................ 1634 
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ARTIKEL 9: VRIJSTELLING ................................................................................... 1634 

ARTIKEL 10: MOTIVATIE ..................................................................................... 1634 

DEEL 6 : SLOTBEPALINGEN ................................................................................... 1645 

ARTIKEL 11: INWERKINGTREDING ....................................................................... 1645 

ARTIKEL 12: OVERGANGSBEPALINGEN ................................................................. 1645 

ARTIKEL 13: OPHEFFINGSBEPALING ..................................................................... 1645 

BIJLAGEN ........................................................................................................... 1646 

 

 

LEESWIJZER 

 
De stedenbouwkundige verordening “Parkeren” beoogt het parkeren van fietsen en voertuigen op 

het grondgebied van de stad Roeselare te reglementeren. Het betreft een verordening zoals 
bedoeld in artikel 2.3.2 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

 
De verordening bevat voorschriften die van toepassing zijn op alle constructies op het grondgebied 

van de stad Roeselare. Voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning dienen de plannen aan deze voorschriften te voldoen.  

 
De verordening wordt aangevuld met een toelichtende nota. Behoudens de eventuele afwijkingen 

bevat de verordening bindende bepalingen. De toelichtende nota schetst de context of bevat 
aanbevelingen van “wat gewenst” wordt.  

 
De voorschriften van deze verordening moeten gezien worden samen met andere wetgeving, 

reglementeringen of documenten met verordenende kracht. Dit geldt zowel ten aanzien van 
documenten die een breder ruimtelijk verband hebben zoals bijzondere plannen van aanleg, 

ruimtelijke uitvoeringsplannen of andere stedenbouwkundige verordeningen, als ten aanzien van 
reglementen en normen die specifieke materies regelen. Het is daarom aangeraden of zelfs 

vereist om ook deze andere wetgeving steeds te raadplegen bij het opstellen van een 
stedenbouwkundige aanvraag. Deze complementariteit houdt in dat de voorschriften van deze 

verordening alleen gelden voor zover ze niet strijdig zijn met andere wetgeving of met de 
voorschriften van specifieke ruimtelijke plannen. 
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DEEL 1 : ALGEMEEN  

 

ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSGEBIED  
 

1. De stedenbouwkundige verordening “Parkeren” is van toepassing op het hele grondgebied van 
de stad Roeselare.  

 
2. Voor de toepassing van de stedenbouwkundige verordening “parkeren” wordt het grondgebied 

van de stad Roeselare in 2 zones opgedeeld. Voor elk van deze zones gelden afzonderlijke 
regels, nader omschreven in deze verordening: 

 
- “Zone 1” 

 
Zone 1 omvat de volgende straten: de Wallenstraat; de Manestraat; de Ooststraat;  

de Vlamingstraat (huisnummers 1 t.e.m. 15 en 2 t.e.m. 10); het Stationsplein 
(huisnummers 1 t.e.m. 36); de Vrouwenstraat (huisnummers 1, 2, 3, 6 en 7); het 

Marie-Louise De Meesterplein; het Sint-Michielsplein (huisnummers 1, 4, 7, 12, 13, 
14, 15 en 17); de Nonnenstraat (huisnummers 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18); de 

Citroenstraat; de Zwanestraat; de Poststraat; de Henri-Horriestraat; de 
Wortelstraat; de Delaerestraat (huisnummers 1 t.e.m. 31 en huisnummers 2 

t.e.m. 18); de Jan Mahieustraat; de Sint-Amandsstraat (huisnummers 1 t.e.m. 99 
en 2 t.e.m. 82); De Munt (huisnummers 1 t.e.m. 44); de Grote Markt; de 

Noordstraat (huisnummers 1 t.e.m.97 en huisnummers 2 t.e.m.96), de Hendrik 
Consciencestraat (huisnummers 1 t.e.m. 23 en huisnummers 2 t.e.m.16) en de 

Zuidstraat (huisnummers 1 t.e.m. 21 en 2 t.e.m. 14). 
 

- “Zone 2”  
 

Zone 2 omvat het grondgebied van de stad Roeselare en haar deelgemeenten die 
geen deel uitmaken van “zone 1”.  

 

 

ARTIKEL 2 : DEFINITIES  
 

1. Aanleggen van een parkeerplaats 
 

Onder het aanleggen van een parkeerplaats wordt verstaan: 

 
- Het bouwen van een gesloten garage, ruimte of carport of het aanleggen van een 

auto- of fietsparkeerplaats in open lucht.  
 

- Het bezitten of verwerven van een bestaande parkeerplaats. Een dergelijke 
parkeerplaats mag nochtans niet reeds in aanmerking genomen zijn voor het 

bekomen van een andere stedenbouwkundige vergunning. 
 

2. Assistentiewoning 
 

Serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening, bestaande uit individuele 

wooneenheden waar ouderen zelfstandig wonen en waar gemeenschappelijke voorzieningen 
voor dienstverlening aangeboden worden, waarop zij facultatief een beroep kunnen doen. 

 
3. Autoparkeerplaats  

 
Vlot bereikbare plaats bestemd om een auto van een bezoeker, een bewoner of een 

werknemer te parkeren.  
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4. Bezitter van een parkeerplaats 
 

De volle eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachthouder, opstalhouder van één of meer bestaande 
parkeerplaatsen op de datum van de bouwaanvraag of verkavelingsaanvraag. 

 

5. Bruto vloeroppervlakte  
 

De som van de vloeroppervlakte van alle bouwlagen waarvan het plafond zich minstens 1,00 m 
boven het maaiveld uitstrekt, gemeten aan de buitenzijde van de buitenmuren of vergelijkbare 

bouwdelen, met inbegrip van verticale verbindingswegen. Oppervlaktes van  
(dak-) terrassen, balkons, ruimtes met een plafondhoogte van minder dan 2,20 m, 

kruipruimtes, zolders, kelders en afzonderlijke bijgebouwen worden niet inbegrepen in de bruto-
vloeroppervlakte. Deze term wordt afgekort met de letters ‘BVO’.  

 
6. Fietsparkeerplaats 

 
Vlot bereikbare plaats bestemd om een fiets van een bezoeker, een bewoner of een werknemer 

te parkeren.  
 

7. Functiewijziging 
 

Het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Volgende functies worden als hoofdfunctie 

beschouwd: 
 

- wonen 
- verblijfsrecreatie 

- dagrecreatie 
- landbouw 

- handel, horeca, kantoorfunctie en diensten 
- industrie en ambacht 

- gemeenschapsvoorzieningen 
 

8. Garage 
 

Parkeerplaats voor de auto die regen- en winddicht is. 

 

9. Gevel 
 

Buitenmuur van een gebouw met uitzondering van de scheimuur. De voorgevel is de gevel van 
een gebouw grenzend aan 1 of meerdere straatzijden. 

 
10.Gevelbreedte 

 
Breedte van de voorgevel gemeten in een rechte lijn tussen de 2 punten gevormd door de 

voorgevel en de zijgevel(s)/scheimu(u)r(en). De gevelbreedte van een hoekgebouw wordt per 
straat afzonderlijk gemeten. 

 
11.Grootschalige projecten 

 
Met grootschalige projecten wordt o.m. bedoeld: 

 
- Gebouwen, groepsbouwprojecten of verkavelingen vanaf 30 wooneenheden  

- kantoren vanaf 2000 m² bruto vloeroppervlakte 
- bedrijvigheid / KMO vanaf 8000 m² bruto vloeroppervlakte 
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- handelsfuncties vanaf 750 m² bruto vloeroppervlakte 

- ziekenhuizen 
- voetbalstadions 

- culturele centra 
- andere functies vanaf 50 autoparkeerplaatsen 

- (openbare) parkings vanaf 50 autoparkeerplaatsen 
-  

12. Herbouw 
 

Een constructie volledig afbreken, of méér dan 40 procent van de buitenmuren van een 
constructie afbreken en/of het verwijderen van de vloerplaten, en binnen het bestaande 

bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie 
bouwen. 

 
13. Kamerwoning 

 

Elk gebouw dat bestaat uit 1 of meer te huur gestelde of verhuurde kamers en 
gemeenschappelijke ruimtes. 

 
14. Maaiveld 

 
Bovenvlak van huidig of toekomstig bouwterrein. 

 

 

15. Meergezinswoning 
 

Gebouw of deel van een gebouw, dat geen kamerwoning of kangoeroewoning is en dat zelf 
bestaat uit minstens 2 zelfstandige woongelegenheden. 

 
16. Nieuwbouw 

 
Als nieuwbouw wordt beschouwd, ofwel een volledig nieuw op te richten constructie, ofwel het 

herbouwen van gebouw, waarbij meer dan 40 procent van de bestaande buitenmuren worden 
afgebroken en binnen het bestaande bouwvolume een nieuwe constructie wordt gebouwd. Ook 

een uitbreiding die groter is dan de helft van de bestaande oppervlakte wordt beschouwd als 
een nieuwbouw. 

 
17. Openbaar domein 

 
Elk goed dat aan een openbare rechtspersoon toebehoort en (hetzij omwille van zijn aard, d.i. 

het natuurlijk openbaar domein, hetzij wegens een bijzondere aanpassing, hetzij wegens het 
historisch of wetenschappelijk belang ervan) nodig is voor een openbare dienst of voor de 

tegemoetkoming aan een openbare noodwendigheid en dat in die functie door geen enkel ander 
kan vervangen worden. 

 
18. Openbare ruimte 

 
De wegen of pleinen die openstaan voor weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, voertuigen 

of ander verkeer. 
 

19. Oprit 
 

De inrichting van het openbaar domein en het privédomein, die het privédomein toegankelijk 
maakt voor mechanisch verkeer vanaf de rijweg. Dit kan ook het geschikt maken van de strook 

tussen rijweg en voorbouwlijn inhouden. 
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20. Perceel 

 
Een stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is toegekend. 

 
21. Perceelgrens 

 
De kadastraal vastgelegde grens tussen 2 of meerdere percelen. 

 
 

22. Rooilijn 
 

Huidige of ontworpen scheidslijn tussen de openbare ruimte en de aangelande eigendommen. 
Zij heeft tot taak de openbare ruimte op een bepaalde breedte te handhaven of te brengen. 

 
23. Verbouwing 

 
Het doorvoeren van aanpassingswerken binnen ten minste 50 procent van het bestaande 

bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 60 procent 
behouden blijven. 

 
24. Verwerven van een parkeerplaats 

 
Volle eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachthouder, opstalhouder worden van 1 of meer 

bestaande parkeerplaatsen tussen de datum van de bouwaanvraag of verkavelingsaanvraag en 
de datum waarop de vergunning wordt toegekend in laatste administratieve aanleg.  

 
25. Voetgangersgebied 

 
Het gedeelte van het grondgebied van stad Roeselare dat als voetgangersgebied is afgebakend 

met de verkeersborden F 103 en F 105. 
 

26.Voetpad 
 

Gedeelte van de openbare ruimte bestemd voor voetgangers, dat duidelijk is afgebakend van de 
gedeelten bestemd voor het overige verkeer. 

 
27. Woon- en zorgcentrum 

 
Een voorziening die bestaat uit 1 of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en 

waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanent 
verblijven, in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden. 

 
28. Woning 

 
Elk bebouwd onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 

een gezin of alleenstaande. 
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DEEL 2 : PARKEREN VAN FIETSEN 

 

ARTIKEL 3 : PARKEERNORMEN 

 

1.  Er moeten fietsparkeerplaatsen voorzien worden in de volgende gevallen:  
 

- bij een woonfunctie: 
 

indien een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt gevraagd 
voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een functiewijziging naar een 

woonfunctie en/of een vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten 
opzichte van de bestaande en vergunde situatie. 

 
- Bij functies anders dan wonen: 

 
indien een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt gevraagd 

voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een functiewijziging of een 
volume-uitbreiding ten opzichte van de bestaande situatie. Indien een 

stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor enkel een volume-uitbreiding 
en/of functiewijziging naar een andere functie dan wonen, dient enkel de oppervlakte 

die wordt toegevoegd of van functie wordt gewijzigd in rekening te worden gebracht. 
 

2. Voor “Zone 1” gelden per functiecategorie het minimaal aantal te realiseren 
fietsparkeerplaatsen zoals opgenomen in bijlage 2 van deze verordening. 

 
3. Voor “Zone 2” gelden per functiecategorie het minimaal aantal te realiseren 

fietsparkeerplaatsen zoals opgenomen in bijlage 3 van deze verordening. 
 

4. De cijfergegevens inzake het minimaal aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen worden 
afgerond naar beneden indien het cijfer na de komma lager is dan 0,50. Er wordt afgerond 

naar boven indien het cijfer na de komma groter of gelijk is aan 0,50. 
 

5. Van het minimaal aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen kan worden afgeweken met 
toepassing van de afwijkingsregeling zoals voorzien in artikel 8 van deze verordening.   

 

ARTIKEL 4 : INRICHTINGSPRINCIPES 

 
1. Om aanvaard te worden dient een fietsparkeerplaats bruikbaar en ten allen tijde 

rechtstreeks bereikbaar te zijn.  
 

2. -De fietsparkeerplaatsen moeten worden aangelegd op het bouwperceel zelf waarop het 
hoofdgebouw, inrichting of constructie is opgetrokken of zal komen. Er wordt een 

uitzondering voorzien voor de mogelijkheid tot collectieve aanleg van fietsparkeerplaatsen 
ingeval van nieuwe verkavelingen. Deze hoeven niet op het bouwperceel zelf, maar kunnen 

gegroepeerd aangelegd worden in de verkaveling.  
-Individuele fietstrommels (zijnde overdekte en afsluitbare fietsenstalling(en)) in de private 

voortuinstrook worden uitgesloten als geldige fietsparkeerplaats. 

 
 

3. De fietsparkeerplaatsen moeten voldoen aan de volgende inrichtingsprincipes:  
 

- Algemeen is een oppervlakte van 1,5 m² per fiets, inclusief circulatieruimte, een 
absoluut minimum. De lengte van een fietsparkeerplaats bedraag 1,80 tot 2 meter, 
afhankelijk van het stallingssysteem dat gehanteerd wordt. Nadere toelichting 
hieromtrent wordt gegeven in de toelichtende nota. 
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- De as-op-as afstand van een fietsparkeerplaats bedraagt 0,50 tot 1,50m, afhankelijk 

van het stallingssysteem dat gehanteerd wordt. Nadere toelichting hieromtrent 
wordt gegeven in de toelichtende nota. 

 
- De fiets moet zonder moeite of extra krachtinspanning in het systeem kunnen 

geplaatst worden. Het hoogteverschil tussen 2 plaatsen bij hoog-laagsysteem 
bedraagt minstens 0,25 m. De tilhoogte mag maximaal 0,35 m bedragen. 

 
- De uitrijlengte (ruimte achter de fiets) bedraagt minstens 1,90m. Nadere toelichting 

hieromtrent wordt gegeven in de toelichtende nota.  
 

- Een fietsparkeerplaats mag voorzien worden als een zelfstandige ruimte, of kan 
opgenomen worden in een andere daartoe geschikte ruimte.  

 
- Een fietsparkeerplaats mag voor verschillende functies collectief gerealiseerd 

worden, op voorwaarde dat de fietsen individueel vastgelegd kunnen worden aan een 
vast object. 

 
- Een fietsparkeerplaats dient vanaf de openbare weg makkelijk bereikbaar te zijn. 

Fietsparkeerplaatsen voor bezoekers situeren zich zo dicht mogelijk bij de toegang 
van het gebouw.  

 
- Indien de fietsparkeerplaatsen ondergronds gerealiseerd worden, moeten deze via 

een goed toegankelijke helling, een trap met fietsgoot of een lift bereikbaar zijn. 
Naast de ondergrondse fietsparkeerplaatsen is het verplicht dat er enkele plaatsen 

op het gelijkvloers voorzien worden voor minder mobiele personen.  
 

- Vanaf 30 fietsparkeerplaatsen dient er minimaal 1 oplaadpunt aanwezig te zijn. 
Indien het aantal te voorziene fietsparkeerplaatsen van 30 of meer 

fietsparkeerplaatsen opgedeeld wordt in verschillende ruimten, dient in elk van deze 
ruimten een elektrische oplaadpunt aanwezig te zijn.  

 
- Bij grootschalige projecten en scholen is het verplicht om ook een diversiteit aan 

fietsparkeerplaatsen te voorzien zodat ook elektrische fietsen, scooters, bakfietsen, 
fietskarren en vervoersmiddelen voor mindervaliden zoals scooters en driewielers 

een plaats vinden.  
 

4. Van deze inrichtingsprincipes kan worden afgeweken met toepassing van de afwijkingsregeling 
zoals voorzien in artikel 8 van deze verordening.   

 
 

DEEL 3 : PARKEREN VAN AUTO’S   
 

ARTIKEL 5 : PARKEERNORMEN 

 
1.  Er moeten autoparkeerplaatsen voorzien worden in de volgende gevallen:  

 
- bij een woonfunctie: 

 
indien een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt gevraagd 

voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een functiewijziging naar een 
woonfunctie en/of een vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten 

opzichte van de bestaande en vergunde situatie betreft. 
 

- Bij functies anders dan wonen: 
 

indien een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt gevraagd 
voor een nieuwbouw, een herbouw, een verbouwing, een functiewijziging of een 
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volume-uitbreiding ten opzichte van de bestaande situatie betreft. Indien een 

stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor enkel een volume-uitbreiding 
en/of functiewijziging naar een andere functie dan wonen dient enkel de oppervlakte 

die wordt toegevoegd of van functie wordt gewijzigd in rekening te worden gebracht 
voor de berekening van het aantal autoparkeerplaatsen. 

 
2. Voor “zone 1” wordt er geen numeriek minimum aantal autoparkeerplaatsen opgelegd (zie 

bijlage 4). De vergunningverlenende overheid toetst de aanvraag wel af aan de principes van de 
goede ruimtelijke ordening.  

 
3. Voor “zone 2” gelden per functiecategorie het minimaal aantal te realiseren 

autoparkeerplaatsen zoals opgenomen in bijlage 5 van deze verordening. 
 

4. De cijfergegevens inzake het minimaal aantal te realiseren autoparkeerplaatsen worden 
afgerond naar beneden indien het cijfer na de komma lager is dan 0,50. Er wordt afgerond 

naar boven indien het cijfer na de komma groter of gelijk is aan 0,50. 
 

5. Van het minimaal aantal te realiseren autoparkeerplaatsen kan worden afgeweken met 
toepassing van de afwijkingsregeling zoals voorzien in artikel 8 van deze verordening of met 

toepassing van de vrijstellingsregel zoals voorzien in artikel 9 van deze verordening.  
 

 

ARTIKEL 6 : INRICHTINGSPRINCIPES 
 

A. Aanleg 
 
1. Om aanvaard te worden dient een autoparkeerplaats bruikbaar en ten allen tijde rechtstreeks 

bereikbaar te zijn.  
 

2. De parkeerplaatsen moeten worden aangelegd op het bouwperceel zelf waarop het 
hoofdgebouw, inrichting of constructie is opgetrokken of zal komen. Er wordt een uitzondering 

voorzien voor de mogelijkheid tot collectieve aanleg van autoparkeerplaatsen ingeval van nieuwe 
verkavelingen. Deze dienen niet op het bouwperceel zelf maar gegroepeerd in de verkaveling 

worden aangelegd.   
 

3. Haakse en schuinparkeerplaatsen kunnen nooit rechtstreeks aansluiten op de openbare weg. 
Echter worden haakse en schuinparkeerplaatsen die onderbroken worden door een voetpad 

en/of fietspad, vooraleer aan te sluiten op de openbare rijweg of die zich in een woonerf of 
verkaveling bevinden, wel degelijk aanvaard als geldige autoparkeerplaats.  

 

B. Afmetingen 
 

1. De toegang tot de parkeerplaats dient minimum 2,5 m breed te zijn. Een parkeerplaats moet 
tenminste 2,75 m breed en 5 m lang te zijn. De hoogte moet minimum 1,80 m bedragen. 

 
2. Er dient een vrije ruimte achter de autoparkeerplaats te zijn van minimum 7 m breedte als de 

standplaats een hoek van 90° vormt met de toegangsweg, 5 m breedte als de standplaats een 
hoek van 60° vormt met de toegangsweg, 4 m breedte als de standplaats een hoek van 45° 

vormt met de toegangsweg en 3,5 m breedte als de standplaats een hoek van 30° vormt met 
de toegangsweg. 

 

C. Op- en afritten 
 

1. Bij het voorzien van de toegang van en naar het openbaar domein en het aanleggen van 

opritten moet het aantal autoparkeerplaatsen op het openbaar domein altijd maximaal 
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gevrijwaard worden.  

 
2. De breedte van een oprit mag ter hoogte van de rooilijn maximum 4 m bedragen 

 
3. Afwijkingen inzake de totale maximumbreedte van de oprit kunnen toegestaan worden 

overeenkomstig artikel 8 van deze verordening, en voor zover : 
 

- de breedte van de garagepoorten, indien deze groter is dan 3,5 m met een 
maximumbreedte van 7 m. 

- 7 m voor gegroepeerde autoparkeerplaatsen van 6 tot 20 voertuigen 
- 2 maal 7 m voor de toegang tot benzinestations 

- 8 m waar de toegang met vrachtwagens of landbouwvoertuigen noodzakelijk is 
 

4. Opritten naar een nieuwe autoparkeerplaats moeten minstens 6m diep zijn (diepte gemeten 
tussen rooilijn en gevellijn autoparkeerplaats) 

 
5. De toegang tot een terrein moet in beginsel verlopen via een gecombineerde in- en uitrit. 

 
6. Het is niet toegelaten opritten van op privaat terrein gelegen parkeerplaatsen aan te leggen die 

uitgeven op straten en pleinen behorend tot het voetgangersgebied, tenzij de oprit toegang 
geeft tot een woonfunctie of een toeristische verblijfsaccommodatie. 

 

 

D. Inritten van ondergrondse parkeergarages  
 

1. Bij garages gelegen beneden de begane grond mag de oprit naar de openbare weg slechts 
een maximale helling van 4 procent hebben over een afstand van minstens 5 meter (vanaf 

de rooilijn). Er mag afgeweken worden van dit artikel in volgende gevallen: 
 

- Bij dubbele woningen: wanneer al één woning gerealiseerd werd met een grotere 
helling mag de tweede woning op dezelfde wijze opgetrokken worden op voorwaarde 

dat de garages aan elkaar palen; 
- Bij een reeks aaneengebouwde woningen van gelijke hoogte met garages met steile 

afritten mag het resterende perceel op dezelfde wijze bebouwd worden als de al 
bestaande woningen. 

 

E. Laden en lossen 
 

1. Laden en lossen voor functies anders dan wonen en met een bruto vloeroppervlakte van meer 
dan 500 m² moet op het eigen terrein voorzien worden.  

2. In geval van kleuter- en basisonderwijs is het verplicht om vanaf 5 leslokalen een zoen- en 
vroemzone te voorzien op eigen terrein van de school.  

 

F. Afwijking 
 

1. Van deze inrichtingsprincipes kan worden afgeweken met toepassing van de 
afwijkingsregeling zoals voorzien in artikel 8 van deze verordening.   

 
 

 
DEEL 4 : LASTEN   

 

ARTIKEL 7 : LASTEN 
 

1. Op grond van deze verordening kan de vergunningverlenende overheid lasten opleggen die 
verband houden met het mobiliteitsaspect en die in redelijke verhouding staan tot de omvang 
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van het beoogde project. Bij wijze van voorbeeld kunnen het voorzien van ‘dubbelparkeren’, het 

voorzien van elektrische laadpunten en het vermijden van zogenaamde ‘peststroken’ in 
verkavelingen worden aangehaald. 

 
 

DEEL 5 : AFWIJKINGEN 

 

ARTIKEL 8 : AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN 

 
1. De vergunningverlenende overheid kan afwijkingen toestaan op de voorschriften van deze 

verordening. 
 

2.  De afwijkingen op de voorschriften van deze verordening kunnen worden toegestaan omwille 
van de volgende redenen:  

 
- Redenen van goede ruimtelijke ordening. 

- Redenen die verband houden met de omvang en de technische kenmerken van een 
project. 

- Cultuurhistorische redenen, met inbegrip van de erfgoedwaarde van constructies.  
- Redenen die verband houden met de mobiliteitshuishouding op het grondgebied van 

de stad Roeselare. 
 

3. De afwijkingen kunnen slechts toegestaan worden voor zover aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:  

 
- De afwijkingen zijn in overeenstemming met de principes van de goede ruimtelijke 

ordening en brengen de algemeen geldende bestemming van het projectgebied niet 
in het gedrang 

- De aanvrager van de afwijking stelt compenserende maatregelen voor die het 
toelaten om aan de algemene doelstelling van deze verordening te voldoen. Het 

aanvraagdossier wordt als onvolledig beschouwd indien de aanvrager geen 
compenserende maatregelen voorstelt en de parkeerdruk volledig op het openbaar 

domein afwentelt.  
 

ARTIKEL 9: VRIJSTELLING 

 
1. De vergunningverlenende overheid stelt bestaande (rij)woningen met een voorgevelbreedte van 

7 meter of minder vrij van de toepassing van voorliggende verordening, wat het parkeren van 
auto’s betreft.   

 

ARTIKEL 10: MOTIVATIE  

  

1. Bij het stedenbouwkundig aanvraagdossier of verkavelingsdossier wordt een motiveringsnota 
gevoegd dat het verzoek tot afwijking van de voorschriften van deze verordening beschrijft en 

verantwoordt.  
 

2. De motiveringsnota is een informatief document dat op zijn minst de volgende gegevens bevat:  
 

- Een gedetailleerde opgave van de voorschriften van deze verordening waarvan zal 
worden afgeweken. 

- Een gedetailleerde omschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen 
afwijkingen. 

- Een opgave van de redenen waarom niet aan de geldende voorschriften wordt 
voldaan. 

- Een gedetailleerde omschrijving van de te verwachten impact van de voorgenomen 
afwijkingen op de mobiliteitshuishouding en de goede ruimtelijke ordening. 
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- Een gedetailleerde opgave en omschrijving van de compenserende maatregelen die 

zullen worden genomen om aan de algemene doelstellingen van deze verordening te 
voldoen. 

 

 
DEEL 6 : SLOTBEPALINGEN 
 

 

ARTIKEL 11: INWERKINGTREDING  
 

De stedenbouwkundige verordening “parkeren” treedt in werking op de 10e dag volgend op de 
publicatie van de verordening bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.  

 

ARTIKEL 12: OVERGANGSBEPALINGEN 

 
De stedenbouwkundige verordening “parkeren” is van toepassing op alle aanvraagdossiers voor 

het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning waarvan het 
ontvangstbewijs wordt afgeleverd na de inwerkingtreding van de verordening, voor wat het geheel 

van de aanvraag of project betreft.  
 

ARTIKEL 13: OPHEFFINGSBEPALING 
 
Het belastingreglement “Indirecte belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen”, goedgekeurd 

door de gemeenteraad van de stad Roeselare op 17 december 2013, wordt opgeheven op de 
dag van de inwerkingtreding van de huidige verordening voor wat de aanvraag betreft, ingediend 

vanaf de inwerkingtreding van deze verordening. 
 

BIJLAGEN 
 

bijlage 1: grafische weergave van zone 1  
bijlage 2: tabel fietsparkeernormen in zone 1  

bijlage 3: tabel fietsparkeernormen in zone 2  
bijlage 4: tabel autoparkeerplaatsen in zone 1 

bijlage 5: tabel autoparkeerplaatsen in zone 2  
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015 
 

 
(Zie bijlage 1) 

 
 

AGENDAPUNT NR. 6 
 

Jaarverslag 2014 projectvereniging woondienst regio Roeselare - Kennisname. 
 

DE GEMEENTERAAD; 
 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 

 
Gelet op de oprichting van de intergemeentelijke projectvereniging ‘Woondienst Regio Roeselare” 

na ondertekening van de statuten van 09 maart 2009 door de gemeenten : Ardooie, Roeselare, 
Lichtervelde, Hooglede, Staden en Moorslede; 
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Gelet op de bepalingen in de statuten van de projectvereniging die luiden : “§ 2. De raad van bestuur 

stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk binnen de 3 maanden  na het verstreken 
werkjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van de accountant en 

het activiteitenverslag uiterlijk binnen de daaropvolgende maand ter kennisgeving voor aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten maken binnen de twee maanden 

na ontvangst van deze documenten de resultaten van hun beraadslaging over aan de raad van 
bestuur van de Vereniging. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake zal de raad van bestuur 

binnen de maand volgend op het verstrijken van de beraadslagingstermijn voor de gemeenteraden, 
de jaarrekening openbaar maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België;” 

  
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag 2014 in de Raad van Bestuur van de 

projectvereniging Woondienst regio Roeselare op 26 maart 2015; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

NEEMT AKTE: 
 

Enig artikel: Er wordt akte genomen van het jaarverslag 2014 van de projectvereniging 
Woondienst regio Roeselare. 

Het jaarverslag 2014 bevat volgende onderdelen : 
 - het activiteitenverslag 2014 

 - de rekening 2014 
 - het verslag van de accountant 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015 

 

 

 
AGENDAPUNT nr. 7 
 
Het Cultuurcentrum “De Spil”. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering op 23 

april 2015 en toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De Spil vzw werd bij beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 omgezet tot een EVA 
(extern verzelfstandigd agentschap); 
 

Met het schrijven van het cultuurcentrum “De Spil” worden de vertegenwoordigers namens de 
stad uitgenodigd op de algemene vergadering op 23 april 2015 met volgende agenda: 

1. Goedkeuren van het vorig verslag. 
2. Goedkeuren van de jaarrekening 2014. 

3. Definitieve vervanging van Filip Deforche, gemeenteraadslid, als lid van de algemene 
vergadering door gemeenteraadslid Cyriel Ameye. 

4. Varia; 
 

In de gemeenteraadszitting van 18 maart 2013 werden de vertegenwoordigers namens de stad 
voor de algemene vergadering aangeduid: 

Kris Declercq, Nathalie Muylle, Frans Dochy, Ria Vanzieleghem, Marc Vanwalleghem, Geert 
Huyghe, Dirk Lievens, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Mieke Van Hootegem, Siska Rommel, 

Trees Coffyn, Lien Vuylsteke, Lieve Lombaert, Henk Kindt, Frederik Nuytten, Gerdi Casier, Filip 
Deforche, Immanuel de Reuse, Leen Sercu, Filiep Bouckenooghe, Francis Reynaert; 

 
In de gemeenteraadszitting van 23 maart 2015 werd dhr. Filip Deforche vervangen door dhr. 

Cyriel Ameye; 
 

Gelet op artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet waarbij de vertegenwoordigers van de 
gemeente in de algemene vergadering moet handelen overeenkomstig de instructies van de 
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gemeenteraad; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 

BESLUIT, met algemene stemmen - 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

 
 

Artikel 1: goedkeuring wordt verleend aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene vergadering van 

cultuurcentrum “De Spil” op 23 april 2015: 
1. Goedkeuren van het vorig verslag. 

2. Goedkeuren van de jaarrekening 2014. 
3. Definitieve vervanging van Filip Deforche, gemeenteraadslid, als lid van de algemene 

vergadering door gemeenteraadslid Cyriel Ameye. 
4. Varia. 

 
Artikel 2: Aan de vertegenwoordigers wordt opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in dit raadsbesluit. 
 
Artikel 3: Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan het Cultuurcentrum De Spil vzw, H. 
Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 
 

 

B-punten: 

 

 

AGENDAPUNT nr.4 

Sportstadion Spanjestraat: herstel en vernieuwen toplaag piste. 

dossier nr. 064/014-2015 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De GEMEENTERAAD:  

De piste op het sportstadion Spanjestraat werd in 2000 aangelegd. Na 15 jaar intensief gebruik 
door zowel de individuele sporter als de sporters in clubverband, werd er door de dienst 

gebouwen een slijtage vastgesteld aan de toplaag van de piste. 

Doordat slechts de toplaag slijtage vertoont, kan deze nu nog hersteld worden zonder dat de 

onderlagen dienen aangepast te worden. Indien de renovatie nu niet wordt uitgevoerd, dan zou 
niet enkel de toplaag, maar de volledige piste vernieuwd moeten worden. Door de keuze nu te 

maken, wordt de kostprijs van deze renovatie meer dan gehalveerd. 

De werken bevatten de opkuis van de bestaande infrastructuur (goten, piste, …), het eventueel 

plaatselijk herstel van de onderlaag, de heraanleg van de toplaag en de herbelijning. 

De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op € 136.005,00 excl. btw of € 164.566,05 incl. 

btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelings-

procedure met bekendmaking. 

De VCO bvba Feys uit Poperinge heeft het ontwerp nagezien en de nodige documenten i.k.v. de 

veiligheidscoördinatie aan het bestek bijgevoegd.  
 

Hiervoor werd in het budget op de budgetsleutel P03-0011/22100007/074001/DEP05-1-
“Gebouwen gemeenschapsgoederen - in aanbouw - Sportstadion Spanjestraat” krediet voorzien. 
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Volgende wetgeving is van toepassing: 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en latere wijzigingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 

2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet overschreden). 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 

wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT, met algemene stemmen -12 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van 

Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 

Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) 

 

Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-

procedure met bekendmaking. 

Artikel 2. 

Het bestek met nr. 064/014-2015 en de raming voor de opdracht “Sportstadion Spanjestraat: 
herstel en vernieuwen toplaag piste”, opgesteld door Stad Roeselare worden goedgekeurd. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 

en diensten. De raming bedraagt € 136.005,00 excl. btw of € 164.566,05 incl. 21 % btw. 

Artikel 3. 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 20 april 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 8 

 

Ontwerp RUP Klauwaartbeek – voorlopige vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het BPA Klauwaartbeek werd bij MB van 28 december 1984 goedgekeurd; 

 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 05 november 2012 om dit 

BPA te herzien bij de opmaak van RUP Klauwaartbeek;  
 

De herziening is een uitvoering van de actie opgenomen in het bindend deel van het GRS 
Roeselare: “RUP in functie van een gedifferentieerd woonaanbod”. (p289) 

Het ontwerp RUP Klauwaartbeek is opgemaakt overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening en bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel 

(grafisch plan en plan bestaande toestand) en een grafisch register (plancompensaties); 
 

De vraag om bestemmingswijziging houdt concreet de 2de fase van de verkaveling “Licht en 
Ruimte” (V1445/1) in. Het betreft gronden tussen de verkaveling en de ingekokerde 

Klauwaartbeek, en grenzend aan de groenzone van het BPA Diksmuidesteenweg-Westlaan (MB 
13 juli 2011); 

 
Het gebruik van deze gronden als toegangsweg (IN/UIT) voor de Veiling is achterhaald. De huidige 

in- en uitgang van de Veiling is op de Oostnieuwkerksesteenweg georiënteerd. Een (bijkomende) 
uitweg voor de Veiling via de recent goedgekeurde verkaveling is niet wenselijk. 

De verkaveling kan in 2e fase een afwerking krijgen richting de Klauwaartbeek. In die zin worden 
woonpercelen mogelijk gemaakt en de bestaande groenzone wordt uitgebreid langs de beek. 
Tussen de nieuwe en de bestaande verkaveling, ter hoogte van de ingekokerde Klauwaartbeek is 

een fiets/wandelverbinding voorzien. 
Met het RUP Klauwaartbeek worden meteen ook het woongebied en de groenzone 

planologisch/juridisch concreet duidelijk gesteld; 
 

RUP Klauwaartbeek kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectenrapportage.  
Volgens het decreet van 27 april 2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het 

besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage 
over plannen en programma’s werd een screeningsnota opgemaakt. Deze werd met een verzoek 

tot raadpleging aan de dienst MER voorgelegd. 
In de brief van 10 april 2014 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Klauwaartbeek 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-

MER niet nodig is; 
 

Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan de GECORO op 02 oktober 2014 en aan de 
bevoegde instanties overgemaakt. 

Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen en de bespreking ervan op de plenaire vergadering 
op 03.11.2014 werd het RUP Klauwaartbeek aangepast; 

 
Overeenkomstig art 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad 

het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

 
Enig artikel: Het ontwerp RUP Klauwaartbeek wordt voorlopig vastgesteld. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 
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AGENDAPUNT nr. 9 

 

Ontwerp RUP Stationswijk – voorlopige vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Het BPA Stationswijk werd bij MB van 22 juni 1994 goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 05 november 2012 om dit 
BPA gedeeltelijk te herzien bij de opmaak van RUP Stationswijk; 

De herziening is een uitvoering van de actie opgenomen in het bindend deel van het GRS 
Roeselare: “RUP ifv het uitbouwen van een gedifferentieerd woonaanbod”. (p289); 

De herziening is eveneens een uitvoering van de actie opgenomen in het richtinggevend deel van 
het GRS Roeselare: “GRUP Herziening BPA Stationswijk waarbij in het kernwinkelgebied en de 

omgeving van het station de mogelijkheid tot 100% handel wordt voorzien”. (p203); 

Het ontwerp RUP Stationswijk is opgemaakt overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening en bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een 
kaartenbundel (grafisch plan en plan bestaande toestand); 

De aanleiding voor de herziening van het BPA Stationswijk is de procentuele verdeling (70/30) van 
hoofd- en nevenbestemming in zone 1 “Gesloten bebouwingszone”. Met dit voorschrift kunnen 

handel, horeca, diensten en kantoren slechts in nevenbestemming bestaan naast een 
hoofdbestemming wonen. In bestaande (historische) panden is wonen echter vaak niet haalbaar.; 

Met het RUP kan in bepaalde delen van het plangebied, waar de omgeving dit toelaat, de handels-, 
horeca-, diensten-, kantoorfunctie mogelijk worden gemaakt zonder woonfunctie (100%); 

Het RUP geeft daarmee uitvoering aan de economische visie van het GRS: 
 selectie van het kernwinkelgebied  

 selectie van de ruime stationsomgeving als ruimte voor kantoor(complexen). 
Verder ligt het RUP in lijn met de heraanleg van de stationsomgeving, waarbij een autovrij plein 
werd gecreëerd. De functies van de bouwblokken binnen het RUP worden afgestemd op dit 

autovrij plein en de nabijheid van het openbaar vervoer. Het biedt daarmee nieuwe perspectieven 
voor deze bouwblokken; 

 
Het RUP ligt ook in lijn met de visie van het gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied 

Roeselare (21 november 2008), dat in de centrale stationsomgeving naast bezoekersintensieve 
en personeelsintensieve functies en wonen ook mogelijkheden voorziet voor handel, horeca, 

kantoren en diensten; 

Bijkomend worden de voorschriften van het gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied 

Roeselare, “Stationsomgeving type II”  verfijnd in functie van de ontwikkeling van de voormalige 
forenzenparking als strategische projectzone; 

Het RUP Stationswijk kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectenrapportage; 

Volgens het decreet van 27 april 2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het 

besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage 
over plannen en programma’s werd een screeningsnota opgemaakt. Deze werd met een verzoek 

tot raadpleging aan de dienst MER voorgelegd; 

In de brief van 10 april 2014 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Stationswijk’ 
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-

MER niet nodig is; 
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Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan de GECORO op 04 februari 2015 en aan de 

bevoegde instanties overgemaakt; 

Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen en de bespreking ervan op de plenaire vergadering 

op 11 februari 2015 werd het RUP Stationswijk aangepast.; 

Overeenkomstig art 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt de 

Gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 12 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van 

Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 

Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) - 2 

onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 

Enig artikel: De Raad stelt het ontwerp RUP Stationswijk voorlopig vast. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015 

 
 
 
AGENDAPUNT nr. 10 

Weg- en rioleringswerken in het “bedrijventerrein Beveren West” in de Onledegoedstraat – 
goedkeuring ontwerp en tracé van straten. 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Studiebureau Jos Dumoulin uit Roeselare heeft in opdracht van NV Global Development Solutions 
een ontwerp opgemaakt voor de uitvoering van weg- en rioleringswerken in het “Bedrijventerrein 

Beveren-West” in de Onledegoedstraat. 
 

Het betreft de aanleg van de riolering, de wegenis inclusief het kruispunt Onledegoedstraat-
Industrieweg, de aanpassing van waterlopen, het aanleggen van buffers, een blusvijver en 

grachten  voor het oppervlaktewater, de aanleg van een fietspad en groenzones binnen het 
project. 

 
De toegang tot de site wordt genomen via een nieuwe ontsluitingsweg die wordt aangetakt op het 

nieuw aan te leggen kruispunt van de Onledegoedstraat met de Industrieweg. 
 

Conform het rioleringsbeleid in Vlaanderen en in overeenstemming met de gemeentelijke en 
provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen. 

 
Het hemelwater, RWA-leiding, wordt gebufferd in open bufferbekkens en via betonbuizen vertraagd 

geloosd naar de Onledebeek die het terrein doorkruist. 
 

Voor de droogweerriolering, DWA-leiding, werd een riolering voorzien in grès die wordt 
aangesloten op de bestaande collector t.h.v. het kruispunt Onledegoedstraat – Industrieweg. 

 
De wegenis wordt voorzien met een rooilijnbreedte van 13m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan 

van 6m breed in betonverharding en wordt afgeboord met een boordsteen-kantstrook van 50cm 
aan beide zijden. 
Langs één zijde van de weg is een groenzone voorzien van 3m breed waarin laanbomen 
aangeplant worden. Langs beide zijden van de weg is er ook een strook voorzien van 1,5m voor de 

aanleg van nutsleidingen. 
Na het oprichten van de gebouwen worden opritten voorzien in betonstraatstenen. 
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Langs de Onledebeek wordt vanaf de Wagenbrugstraat in het zuiden tot aan de de Ventweg-Zuid 
in het noorden een groene as met een betonnen fietspad voorzien. 

In het verlengde van de nieuwe ontsluitingsweg parallel met de Ventweg Zuid komt een tweede 
fietsverbinding tot aan de Onledegoedstraat. 

 
De naamloze zijarm van de Liebeek wordt verlegd langs de Ventweg-Zuid in samenspraak met de 

dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen. 
 

De exacte lotindeling zal afhankelijk zijn van de vraag van de kopers. 
 

De kostprijs worden geraamd op € 2.077.513,93 incl. btw en is volledig ten laste van de 
bouwheer. 

 
De totale uitvoeringstermijn bedraagt 200 werkdagen. 

 
Gelet op art.43 § 2 – 11° van het gemeentedecreet en titel VIII van het gemeentedecreet van 06 

juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit. 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag. 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Enig artikel: Het ontwerp en tracé van straten voor het uitvoeren van weg- en rioleringswerken in 
het “bedrijventerrein Beveren West” in de Onledegoedstraat wordt goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015. 

 
 

Dhr. Frederik Declercq, raadslid, verlaat de zitting. 
 

 
AGENDAPUNT nr. 11 

 
Aanstelling van de WVI als begunstigde van het terugkooprecht of het recht van 

wederovername voor het bedrijventerrein Beveren Noord-West - goedkeuring  

DE GEMEENTERAAD: 

 
Gelet op Titel 3, Hoofdstuk 1, Afdeling 4 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012; 

 
Gelet op de realisatie door WVI van de bedrijventerreinen op het grondgebied van de stad 

Roeselare;  
 

Overwegende dat de intergemeentelijke vereniging WVI, waarvan de gemeente vennoot is, uit 
hoofde van haar statutaire doelstelling in deze de geëigende partij is voor de uitgifte en  het 

beheer van voormelde bedrijventerreinen; 
 

Gelet op de specifieke situatie voor bedrijventerrein Beveren Noord-West, dat gezamenlijk 
ontwikkeld wordt door WVI en een private ontwikkelaar, te weten Global Development Solutions 

BVBA; 
 

Overwegende dat een coherent beheer van alle bedrijventerreinen die ontwikkeld worden op het 
grondgebied van de stad Roeselare wenselijk is, in het bijzonder wanneer het gronden betreft die 
zich in éénzelfde projectgebied bevinden zoals in casu; 
 

Overwegende dat WVI in deze het verlengstuk is van de gemeente; 
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Overwegende dat  de Vlaamse decreetgever geopteerd heeft om naast de ontwikkelaar- verkoper, 
ook steeds de gemeente aan te duiden als begunstigde van het recht van terugkoop/ 

wederovername. Dit weliswaar in tweede orde. Overeenkomstig art. 32 van het decreet heeft de 
initiële verkoper/ verlener immers steeds het recht als eerste over te gaan tot 

terugkoop/wederovername; 
 

Overwegende dat de wetgever deze mogelijkheid heeft willen voorzien vanuit de vaststelling dat tot 
nog toe, vooral bij private ontwikkelingen, de mogelijkheden voor de lokale overheid om op te 

treden bij niet naleving van de voorwaarden (bebouwing, activiteit, …) zeer beperkt zijn;  
 

Overwegende dat deze bepaling evenwel in concreto inhoudt dat bij iedere doorverkoop of 
transactie waarbij de eigenaar een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik of persoonlijke 

fgebruiks- of genotsrechten wenst over te dragen, het bedrijf voorafgaandelijke toestemming van 
de verkoper en de gemeente wordt vereist;   

 
Overwegende dat bij de realisatie van bedrijventerreinen door publieke ontwikkelaars het aanduiden 

van twee publieke begunstigden leidt tot een bijkomende administratieve last voor de bedrijven, 
notarissen en de stad Roeselare;  

 
Gelet op de uitdrukkelijke vraag van Global Development Solutions BVBA dd. 20 januari 2015 aan 

de stad Roeselare om het recht van terugkoop/wederovername op zich te nemen; 
 

Overwegende dat bij de realisaties door WVI, de intercommunale voor al haar bedrijventerreinen 
en dit reeds vanaf haar ontstaan, deze rol nauwgezet op zich neemt;  

 
Overwegende dat de wetgever (art. 27, §2) om deze extra last te vermijden voorzien heeft dat de 

gemeente kan beslissen om in haar plaats haar intergemeentelijk samenwerkingsverband aan te 
wijzen voor deze taak. Dit moet evenwel gebeuren vooraleer de initiële verkoopakten worden 

verleden; 
 

Gelet op art. 42 en 43 van het Gemeentedecreet;  
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 11 onthoudingen (Brecht Vermeulen, Mieke Van 

Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien 

Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert en Maxim Deweerdt) 

 
Art. 1: De gemeenteraad beslist dat de WVI, dienstverlenende onderneming, Baron Ruzettelaan 

35, 8310 Brugge, aangewezen wordt als enige begunstigde van het terugkooprecht of het recht 
van wederovername op de gronden die ontwikkeld worden door Global Development Solutions van 

het bedrijvenpark Beveren Noord-West, gelegen langs de Onledegoedstraat te Roeselare. 
  

 
Art 2  : Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de WVI en aan Global 

Development Solutions BVBA.  
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015 
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AGENDAPUNT nr. 12 

 
WEG- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE KATTENSTRAAT 

Dossier nr. WEG/319-2015 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

De GEMEENTERAAD:  

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 19 mei 2014 de 

ontwerpopdracht voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken in de Kattenstraat” toe te wijzen 
aan Studiebureau DEMEY bvba, KBO nr. BE 0405532650, Beversesteenweg 314 te 8800 

ROESELARE. 

De Kattenstraat tussen het stadspark en het kruispunt met de Désiré Mergaertstraat wordt 

heringericht i.f.v. de bereikbaarheid van de schoolomgeving enerzijds en anderzijds de ontwikkeling 
van de site Het Laere. 

In het ontwerp zal de fietsrelatie en -bereikbaarheid verzoend moeten worden met de nood aan 
onder meer parkeervoorzieningen voor de bewoners van de Kattenstraat en de voorziene 

ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen site Het Laere. 

In het kader van de opdracht “Weg- en rioleringswerken in de Kattenstraat” werd een bestek met 

nr. WEG/319-2015 opgesteld door de ontwerper, Studiebureau DEMEY bvba, Beversesteenweg 
314 te 8800 ROESELARE. 

Rioleringswerken 
In de Kattenstraat wordt tussen het kruispunt met de Weststraat en het Noordhofpark een 

volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel voorzien.   
De RWA-riolering is conform de nieuwe code in goede praktijk gemodelleerd en bestaat uit 

ongewapende betonbuizen Ø400, 500, 600, 700 en 900 mm.  De DWA-leidingen worden 
voorzien in gresbuizen  Ø250, 300  en 400mm en betonbuizen  Ø 500mm.  

Onder het kruispunt Kattenstraat/Weststraat/D. Mergaertstraat worden alle 
rioleringsaansluitingen op wacht voorzien, om bij toekomstige aanleg van gescheiden 

rioleringsstelsel het kruispunt niet opnieuw te hoeven openbreken. Langs de afwaartse zijde wordt 
alles voorlopig aangesloten naar de bestaande gemengde leidingen, die op haar beurt aangesloten 

is naar het collectorennetwerk. 

Wegeniswerken 

In de Kattenstraat wordt tussen Weststraat en Noordhofpak een ‘fietsstraat’ voorzien. 
Binnen een fietsstraat is de fietser de dominante weggebruiker, en is de auto als het ware ‘te 

gast’ in de omgeving van de fietser.  
Bij een dergelijk concept is het ook de bedoeling dat in normale omstandigheden de auto achter 

de fietsers blijft, in plaats van in te halen. Om dat enigszins te kunnen afdwingen (want ondanks 
het karakter als zone 30 km/u hebben automobilisten vaak toch de drang de fietser te willen 

inhalen) wordt de rijweg (breedte 5,80m) opgedeeld in twee rijloper (voor de beide rijrichtingen). 
 

Er wordt in het midden van de fietsstraat wordt een middenstrook voorzien uit in de massa rood 
gekleurde ingeprente cementbetonverharding van 1,00 m breed, met aan beide zijden van de 

middenstrook strook van 2,40m in asfalt. In normale omstandigheden gebruiken dus zowel fietser 
als auto deze comfortabele en stille asfaltstrook. Inhalen of dwarsen over de middenstrook kan (de 

weg moet ook functioneel blijven voor leveringen, bezoekers, ..) maar wordt ontmoedigd. 
 

Aan weerszijden van de rijweg zorgen ter plaatse vervaardigde betonnen watergreppels  voor de 
afwatering van het regenwater. Naast de rijweg wordt alternerend een parkeerstrook in 

antracietkleurige betonstraatstenen aangelegd, telkens op een breedte van 2,20 m, met een 
groenvak op begin en einde. 

Tot slot wordt een voetpad aangelegd uit rood-zwart genuanceerde betonstraatstenen, 
165x165mm, met een lichte oppervlaktestructuur, telkens op een breedte van ±1,50 m.  

Tussen het voetpad en de rijweg of parkeerstrook wordt telkens een trottoirband type IB voorzien, 
wat een ruime opstand creëert en zorgt dat de geparkeerde wagens geen obstakel in de 

voetpadzone kunnen vormen.  
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Ter hoogte van het project “Het Laere” wordt het voetpad vervangen door een voorlopig aan te 
leggen voetpad bestaande uit 10 cm schraal betonverharding, gezien het aanleggen van een 

volwaardig voetpad best pas gebeurt na de laatste bouwfase van dit project, om beschadiging 
tijdens de bouwwerken te vermijden. 

 
Ter hoogte van het kruispunt Kattenstraat/Weststraat/D. Mergaertstraat blijft de 

voorangsregeling zoals op heden, maar het kruispunt wordt als verkeersplateau aangelegd.  
Op die manier wordt er een snelheidsremmend effect gecreëerd.  

 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 435.560,50 excl. btw of € 484.095,28 incl. 

21 % btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

De totale uitvoeringstermijn voor het geheel der werken wordt vastgesteld op 70 (zeventig) 

werkdagen. 
De werken worden gefaseerd: 

- Fase 1 : kruispunt Kattenstraat/Weststraat/D. Mergaertstraat 

- Fase 2 : vak kruispunt – Noordhof  

De opdrachtnemer mag slechts aan de volgende fase starten als de vorige fase volledig is 

afgewerkt, met uitzondering van het aanbrengen van de bitumineuze toplaag van de rijweg. 
Op vraag van de nutsbedrijven bestaat de mogelijkheid dat deze fasering wordt aangepast ten 

gevolge van werken aan nutsleidingen. De opdrachtnemer kan hiervoor geen schadevergoeding 
eisen. 

 
Volgende wetgeving is van toepassing: 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 
2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet overschreden). 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: Met algemene stemmen - 14 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De 

Reuse, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine Pillaert, Siska Rommel, Daniel 

Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, 

Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt) - 2 onthoudingen (Annelies Carron en Francis Reynaert) 
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Artikel 1. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Artikel 2. 

Het bestek met nr. WEG/319-2015 en de raming voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken in 
de Kattenstraat”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau DEMEY bvba, Beversesteenweg 

314 te 8800 ROESELARE worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 435.560,50 excl. btw of € 484.095,28 incl. 21 % btw. 

Artikel 3. 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 20 april 2015. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 13 
 

Weg- en rioleringswerken in de Zeger Malfaitstraat 
Dossier nr. WEG/320-2015 

Goedkeuring ontwerp en keuze wijze van gunnen en voorwaarden ervan 

De GEMEENTERAAD:  

De ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor de heraanleg van de 
Izegemsestraat vanaf Zeger Maelfaitstraat tot de grens met de gemeente Izegem en het 

realiseren van verbindingsweg langs de spoorweg door het doortrekken van de Zeger 
Maelfaitstraat” werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 november 

2014 gegund aan Studiebureau Demey bvba uit Roeselare. 

Bij de herinrichting van de Izegemsestraat, tussen het centrum van Rumbeke en de 

gemeentegrens met Izegem, zal in het algemeen de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van deze 
weg aangepakt worden. De fietsers en voetgangersinfrastructuur komt hierbij op de eerste plaats 

door onder meer het voorzien van een fietspad langs beide zijden van de weg. De 
oversteekbaarheid van de weg zal verbeteren en er worden snelheidsremmende maatregelen 

genomen. 

In dit kader werd een bestek opgesteld door Studiebureau Demey. 

Rioleringswerken : 
De bestaande riolering in de St. Petrus en Paulusstraat blijft behouden. 

Er wordt een nieuwe buffergracht gegraven tussen de rijweg en het fietspad om het 
oppervlaktewater op te vangen en af te voeren. 

 
Wegeniswerken : 

De heraanleg van de bestaande rijweg en de aanleg van de nieuwe rijweg wordt voorzien in een 
asfaltverharding. 

De nieuwe rijweg wordt geflankeerd door een ter plaatse vervaardigde trottoirband-watergreppel 
van cementbeton met daarnaast een graszone. 

In de St.-Petrus en Paulusstraat worden aanliggend een trottoir van grijze, vierkante 
betonstraatstenen en parkeerstroken van antracietkleurige, rechthoekige betonstraatstenen 
voorzien. 
Langs de spoorweg komt een nieuw dubbelzijdig fietspad  voorzien van cementbeton. Dit fietspad 

zal later langs de spoorweg nog doorgetrokken worden tot de Guido Gezellelaan. 
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Op het kruispunt met de Mandellaan en de St. Petrus en Paulusstraat wordt driekleurige 

lichtsignalisatie geplaatst die het verkeer gecombineerd met de spooroverweg zal regelen. Er 
wordt naar gestreefd om het verkeer dat van de St. Petrus en Paulusstraat rechtdoor naar de 

Zeger Maelfaitstraat wil rijden of vice versa, nog steeds mag doorrijden als de slagbomen van de 
spoorweg gesloten zijn (zoals dit op het kruispunt Guido Gezellelaan – Herdersstraat is toegepast). 

D.m.v. wegmarkeringen wordt een voorsorteermogelijkheid gecreëerd. 
 

De kostprijs wordt geraamd op € 342.885,25 excl. btw of € 404.504,55 incl. btw  

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

De totale uitvoeringstermijn voor het geheel der werken wordt vastgesteld op 60 (zestig) 

werkdagen. 

De werken voor de Zeger Maelfaitstraat waren oorspronkelijk opgenomen in het dossier van de 

Izegemsestraat. Omwille van het feit dat deze laatste nog niet onmiddellijk kan worden opgestart, 
wordt er geopteerd om een voorafname te doen. Van het voorziene totaal budget  

€ 2.000.000 dient er voor de Zeger Maelfaitstraat € 415.000 voorzien te worden. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 
2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet overschreden). 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Artikel 2. 
Het bestek met nr. WEG/320-2015 en de raming voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken in 

de Zeger Malfaitstraat”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau DEMEY bvba, 
Beversesteenweg 314 te 8800 ROESELARE worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
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de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt € 342.885,25 excl. btw of € 404 504,55 incl. btw. 

Artikel 3. 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 20 april 2015. 

 
 
 
AGENDAPUNT nr.14 

Samenaankoop voor installatie en uitbating wifi op het openbaar domein  

Dossier nr. ICT/035-2015 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De GEMEENTERAAD:  

In het kader van de opdracht “Samenaankoop voor installatie en uitbating Wifi op het openbaar 

domein” werd een bestek opgemaakt door het Departement ICT en databeheer. 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 

exact benodigde antennes die noodzakelijk zijn aangezien deze te bepalen zijn door de aanbieder. 
Stad Roeselare wenst publieke WiFi in eerste instantie uit te bouwen voor het kernwinkelgebied en 

dit stelselmatig uit te breiden op het openbare domein in de komende jaren gedurende de looptijd 
van het contract. Dit kan zowel outdoor als indoor zijn. (Vb Site Trax, Sporthal Schiervelde, Site 

Kerelsplein, etc..) 

Op basis van de gekende gegevens wordt de uitgave voor deze opdracht geraamd op 

€ 307.120,00 excl. btw of € 371.615,20 incl. 21 % btw, rekening houdend met een recurrente 
kost over een periode van 4 jaar: 

- € 209.200 excl. btw of 253.132,00 incl. btw eenmalige kost 
- € 24.480 excl. btw of € 29.620,80 incl. btw jaarlijkse kost  

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open offerteaanvraag. 
De verscheidenheid van materialen die kunnen aangeboden worden is zeer groot. Bij een 

algemene offerteaanvraag kan het materiaal gekozen worden wat meest gunstig blijkt, dit volgens 
de criteria vermeld in het bestek. 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

Gezamenlijk aankopen kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 

vereenvoudiging. 

De opdracht wordt om die reden opgestart als een samengevoegde opdracht waarbij de Stad 

Roeselare de procedure zal voeren ook in naam van de andere gemeente- en OCMW-besturen die 
deel uitmaken van het MIDWEST overleg. 

In dit dossier zal het stadsbestuur van Roeselare optreden als opdrachtencentrale in de zin van 
artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten.  
Dit betekent dat de Stad Roeselare de opdracht gunt m.b.t. de diensten die bestemd zijn voor de 

andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten.  

Volgende besturen (Gemeenten en OCMW’s) worden door aansluiting bij de genoemde ILV 

Associatie Midwest vrijgesteld van het voeren van een eigen gunningsprocedure indien zij in de 
opdracht wensen mee in te stappen:  
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Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, 

Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene.  
 

Stad Roeselare heeft momenteel nog geen zicht op welke besturen zullen deelnemen en wat de 
specifieke dienst bij hen zal inhouden. 

In voorkomend geval worden de bestellingen rechtstreeks door de deelnemende besturen bij de 
dienstverlener geplaatst. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk 

deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel 
in de opdracht. 

De facturatie verloopt rechtstreeks naar de deelnemende besturen en eventuele andere potentiële 
deelnemers. De nodige gegevens zullen ten gepaste tijde door de andere deelnemers aan de 

dienstverlener worden overgemaakt. Eens een andere deelnemer beslist om mee te stappen in de 
opdracht, staat deze deelnemer ook zelf in voor de leiding en het toezicht op de opdracht in de zin 

van artikel 11 KB Uitvoering, alsook voor de algemene opvolging van de opdracht en de verdere 
toepassing van het bestek en de algemene en bijzondere aannemingsvoorwaarden. Het 

stadsbestuur van Roeselare is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling 
van de bestellingen van de andere deelnemers 

Het budget is voorzien op budgetsleutel P10-0001/24110000/011902/DEP10/06-01-01 en 
zal worden gespreid over de dienstjaren 2015, 2016, 2017 en 2018. 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en latere wijzigingen. 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25, en 

meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van diensten voor rekening van 
verschillende aanbestedende overheden toelaat. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen. 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 5, § 2. 

Gehoord het schepencollege in zijn verslag; 

BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 2. 

Het bestek met nr. ICT/035-2015 en de raming voor de opdracht “Samenaankoop voor installatie 
en uitbating Wifi op het openbaar domein ”, opgesteld door het Departement ICT & databeheer 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
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zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 

van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 307.120,00 excl. btw of 
€ 371.615,20 incl. 21 % btw. Hierbij wordt rekening gehouden met een periode van 4 jaar voor 

de recurrente kosten. 

Artikel 3. 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4. 

In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, 
zal het stadsbestuur van Roeselare optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze 

overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten 
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende 

entiteiten en alle andere aanverwante organisaties. 

Artikel 5.. 

Stad Roeselare voert de procedure in naam van de gemeente- en OCMW-besturen die onderdeel 
zijn van ILV Associatie Midwest. 

Artikel 6. 
Elk deelnemend bestuur en de dienstverlener zullen eventuele geschillen m.b.t. de diensten via 

minnelijke regelingen proberen op te lossen. Ingeval geen minnelijke schikking wordt gevonden 
vrijwaart elk deelnemend bestuur het stadsbestuur van Roeselare integraal voor deze geschillen. 

Ingeval van een betwisting m.b.t. de afgesloten overeenkomst voor diensten, is elk deelnemend 
bestuur mede verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 

Daartoe vrijwaart elk deelnemend bestuur het stadsbestuur van Roeselare in verhouding tot haar 
aandeel van de opdracht. 

 
Artikel 7. 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 20 april 2015. 

 
 
 
AGENDAPUNT NR. 15 

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de stad m.b.t. project “arbeidsmigratie 

in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen” - goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De Provincie West-Vlaanderen wil een streekproject uitwerken rond arbeidsmigratie. Het omgaan 

met diversiteit en het benutten van talenten van vreemde origine is immers geen nieuw fenomeen 
in onze streek. De provincie wil dit project opzetten met verschillende partners Deze partners zijn 

Kortrijk, Waregem, Roeselare, Harelbeke, Zuidwest (overleg cultuur), Projectvereniging BIE, 
deSom vzw, Intercultureel Huis Leiaarde, Resco-Serr Midden-West-Vlaanderen, Resoc-Serr Zuid-

West-Vlaanderen, VDAB. 
 

Doel van het project: 
1. Het in kaart brengen van “arbeid en migratie” via een beperkte studie. 

Dit document moet de basis vormen van eventuele latere projecten rond diversiteit en migratie. Een 
dergelijke studie van onze streek bestaat nog niet. 

 
2. Het verzamelen van diverse getuigenissen (werknemers en werkgevers): 

Met de getuigenissen van migranten en hun werkgevers zal een herkenbaar verhaal worden maken  
Hun getuigenis wordt gefilmd. Deze gefilmde getuigenissen zullen dan gemonteerd worden op de 

projectwebsite en gebruikt worden voor de tentoonstelling. 
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3. Het uitwerken van concrete publieksproducten rond arbeid en migratie: 
3.1. rondreizende tentoonstelling als kern van de publieksproducten, met een representatieve 

selectie van onderling zeer diverse getuigenissen die het verhaal over arbeid en migratie in onze 
streek illustreren 

3.2. educatief pakket bruikbaar voor de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (Inburgering) en 
voor de derde graad van het secundair onderwijs.  

3.3. sociaal-artistiek theatervoorstelling voor de derde graad van het secundair onderwijs. 
3.4. producten met direct economische finaliteit : een aantal ideeën worden in de loop van 2016 

verder geconcretiseerd. 
 

De communicatie zal gebeuren via een publieksvriendelijke website met een montage van de 
geregistreerde getuigenissen, de studie, een promotiefilmpje voor het theater, kalender, educatief 

pakket,… 
Er zal een brochure uitgegeven worden bij de tentoonstelling, maar daarnaast zal ook nog andere 

publicaties gebeuren. 
 

De rol van de stad beperkt zich tot deelname van de integratieambtenaar aan de stuurgroep en 
een financiële bijdrage, gespreid over twee jaar. Er wordt een bedrag gevraagd van 1975 euro 

voor 2015 en van 1975 euro voor 2016. Het bedrag voor 2015 werd reeds voorzien in het 
budget 2015. Onder de inhoudelijke activiteit ‘positieve beeldvorming’ is een bedrag van 4000 euro 

ingeschreven. 
 

Op de begroting onder budgetsleutel 61317000/090200/DEP02-4/01-03-02-01 werd 1.975 
euro voorzien voor 2015 en 201. 

 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 

 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 3 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De 

Reuse) 
 

Enig artikel: de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Stad 
m.b.t. project “arbeidsmigratie” wordt goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 20 april 2015 

 
(zie bijlage 2) 

 
 

AGENDAPUNT NR 16 
 

Addendum protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van 
gemengde inbreuken tussen de stad Roeselare en de procureur des Konings van het gerechtelijk 

arrondissement West-Vlaanderen 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De wet van 24 juni 2013 bepaalde dat een protocolakkoord tussen de lokale besturen en de 
procureur des Konings  

- facultatief is wat betreft de gemengde inbreuken (inbreuken uit het strafwetboek waarvoor 
het Parket kan doorverwijzen naar de sanctionerend ambtenaar voor administratieve 

sanctionering)  
- verplicht is voor wat betreft de administratieve sanctionering van de inbreuken op het 

stilstaan en parkeren zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014; 
 
De procureur des Konings van het Parket van West-Vlaanderen bezorgde in de dienstnota van 
11/2014 een ontwerp van protocolakkoord; 
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Hierbij wordt, met het oog op een efficiënte afhandeling, een kader geschapen waarbij richting 

gegeven wordt in welke gevallen het Parket een administratieve afhandeling wenselijk acht en in 
welke gevallen dit steeds uitgesloten is (vb gemengde inbreuken door minderjarigen, stilstaan op 

overwegen); 
 

Op 11 februari 2015 werd dienstnota WVL 11/2014  van het Parket van West-Vlaanderen 
bijgestuurd; 

 
Hierbij worden de dossiers waarbij de GAS procedure wettelijk niet meer mogelijk is uitgesloten 

van het toepassingsgebied en worden inbreuken op het stilstaan en parkeren op parkings langs de 
autosnelwegen, gereglementeerd door het verkeersbord F7, uitgesloten; 

 
Het addendum aan het protocolakkoord werd besproken en voorgelegd op de zonale 

veiligheidsraad van de Politiezone RIHO op 12 maart 2015; 
 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 7 april 2015 het addendum 
protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde 

inbreuken tussen de stad Roeselare en de procureur des Konings van het gerechtelijk 
arrondissement West-Vlaanderen goed; 

 
Gelet op art 42 en art 43 van het gemeentedecreet 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: Het addendum aan het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties in geval van gemengde inbreuken tussen de stad Roeselare en de procureur des Konings 
van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen wordt bekrachtigd. 

 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 20 april 2015. 
 

(zie bijlage 3) 
 

 


