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GEMEENTERAAD D.D. 25 JANUARI 2016 

 
 

 
 

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. Justine Pillaert en dhr. Daniel Vanden Berghe, raadsleden. 
 

Afwezig bij de aanvang van de zitting: - 
 

Afwezig: mevr. Yana Debusschere 
 

 

MET OPEN DEUREN: 

 

 

Mededelingen: 

 
- Medeleed aan dhr. Daniel Vanden Berghe n.a.v. het overlijden van zijn moeder. 

- De opmerking werd gesteld dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen A- en B-punten. 
 

 

 

AGENDAPUNT nr. 1 
 

Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 14 en 15 december 2015 - 
goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 14 en 15 december 2015 ter goedkeuring voorgelegd; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 14 en 15 december 

2015 worden goedgekeurd. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 

 

AGENDAPUNT nr. 3a) 

 
Vervanging van een gemeenteraadslid: 

Voorlegging tot onderzoek van de geloofsbrieven van de 1ste opvolger.  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het besluit van 21 december 2012 van 

de Raad voor Verkiezingsbetwistingen betreffende de geldigverklaring van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waaruit blijkt dat dhr. Steven Dewitte 

verkozen werd als 1ste opvolger op de lijst Groen; 
 

Met het e-mailbericht d.d. 27 december 2015 deelt mevr. Yana Debusschere, raadslid, mee 
dat zij ontslag wenst te nemen in haar functie van gemeenteraadslid; 

 
De voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Bart Wenes, nam kennis van het ontslag van mevr. 

Yana Debusschere als gemeenteraadslid; 
 

Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent 
uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer; 

Hieruit moet blijken dat de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet 
bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 en 12 van het 

gemeentedecreet; 
 

Gelet op de geloofsbrieven van dhr. Steven Dewitte waarvan het dossier ter inzage lag in het 
inzagelokaal voor de gemeenteraadsleden vanaf 18 januari 2015; 

 
Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad zelf 

werden geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de 
gemeenteraad; 

 
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet; 

 
GAAT OVER: 

 
tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven 

- keuren goed: vierendertig ja-stemmen. 
- keuren af: - 

- onthouden zich: - 
 

BESLUIT, algemeen 
 

Enig artikel:  
De geloofsbrieven van dhr. Steven Dewitte geven geen aanleiding tot bezwaar. 

Derhalve kan dhr. Steven Dewitte tot de eed worden toegelaten. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016 
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Dhr. Steven Dewitte vervoegt de zitting. 

 
 

AGENDAPUNT nr. 3b) 
 

Vervanging van een gemeenteraadslid: 
Eedaflegging en installatie van de 1ste opvolger. 

DE GEMEENTERAAD: 

Gelet op de beslissing van heden waarbij het onderzoek van de geloofsbrieven van dhr. Steven 
Dewitte wordt goedgekeurd; 

In toepassing van artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet moeten de verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun mandaat 
aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in handen van de voorzitter van 

de installatievergadering of de voorzitter van de gemeenteraad: 

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

GAAT OVER: 
tot de eedaflegging van dhr. Steven Dewitte in handen van de heer Bart Wenes, voorzitter 
gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet 

en luidend als volgt: 

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

Waarvan voor elk akte wordt opgemaakt op ongezegeld papier en ondertekend door het 

raadslid, samen met de voorzitter van de gemeenteraad, staande de vergadering ingevolge de 
wettelijke voorschriften terzake. 

Na beëdiging wordt dhr. Steven Dewitte aangesteld verklaard door de voorzitter en 
geïnstalleerd als effectief gemeenteraadslid voor een termijn eindigend op 31.12.2018. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25  januari 2016 

 

 

 
AGENDAPUNT nr. 2 

 
Vraag om uitleg d.d. 15.01.2016 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, betreffende 

betalende DIPOD-parking. 
 

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 

15.01.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over betalende parking voor het stadspersoneel om het fietsgebruik te stimuleren; 

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

- Klopt het dat personeelsleden 10 euro per maand moeten betalen voor het gebruik van de 
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parking? 

- Graag een lijst met uitzondering of zal dit per medewerker bekeken worden? (bv. medische 
redenen, alleenstaande ouders,…) 

- Komt het openbaar vervoer in aanmerking voor terugbetaling? 
- Wat met weeromstandigheden? 

- Zullen er douches voorzien worden voor het personeel en zullen deze tijdens de uren kunnen 
gebruikt worden? 

 
Met het antwoord van schepen Henk Kindt dat in de beleidsnota van de Stad de ambitie werd 

opgenomen om duurzamer te worden: op termijn CO2 neutraal te zijn, om de stad autoluwer te 
maken en meer plaats te hebben voor de fietser; dat de Stad hierin het goede voorbeeld dient 

te geven; dat n.a.v. de werken aan het WieMu, waarbij een aantal parkeerplaatsen voor het 
personeel verdwenen, nagedacht werd over de mobiliteit van het personeel; dat nu een 

princiepsbeslissing werd genomen op twee sporen nl. optrekken van de fietspremie vanaf 1 
maart tot € 0,22 per km i.p.v. € 0,15 per km; dat dit het wettelijk maximum is en dat dit 

wettelijk maximum zal ingeschreven worden in de rechtspositieregeling; (goedkeuring 
gemeenteraad februari); dat de 4/5de regeling wordt afgeschaft en dat dit betekent dat een 

fietsvergoeding wordt betaald van zodra men met de fiets komt; dat samen met het Zorgbedrijf 
een groepsaankoop van elektrische fietsen werd georganiseerd; dat vanmiddag reeds enkele 

fietsen konden getest worden door het personeel; dat er ook gratis fietsen ter beschikking 
zullen gesteld worden van het personeel die gratis wenst te parkeren op de randparkings (bv. 

parking Schiervelde); dat om het fietsgebruik te stimuleren het autogebruik zal ontraden 
worden door een bijdrage te betalen voor het gebruik van de wagen naar het werk vanaf 1 

januari 2017; dat dus de tijd wordt genomen voor het verder uitwerken van de concrete 
maatregelen; dat het richtbedrag € 10 per maand is voor alle personeelsleden van de Stad en 

het kern-OCMW; dat een bedrag zal betaald worden voor het effectief gebruik; dat € 10 per 
maand niet veel is (€ 0,5 per werkdag); dat de vergoeding zal bepaald worden op basis van het 

gebruik ervan; dat ook de uitzonderingen nog dienen bepaald te worden; dat het ook belangrijk 
is voor het personeel om zich hierop te kunnen organiseren; dat dit alles nog dient overlegd te 

worden met de vakorganisaties; dat het gebruik van het openbaar vervoer om naar het werk te 
komen volledig wordt terugbetaald; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat de discussie ten gronde dus zal gevoerd worden 

in de volgende gemeenteraad; dat voorgesteld wordt dat de schepenen en de leden van het 
managementteam voortaan met de fiets komen en dat in de arbeidsovereenkomst wordt 

opgenomen dat ze een elektrische fiets krijgen i.p.v. een wagen; 
 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 20.01.2016 van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, betreffende 
de afbouw van de vergoeding van de NMBS voor fietspunten. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld, ingediend bij schrijven van 
20.01.2016 waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de afbouw van de vergoeding van de NMBS voor fietspunten; 
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AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Annelies Carron, raadslid Open Vld en met vraag of de 

afbouw van de vergoeding gevolgen heeft voor Eco-Velo en voor het fietspunt in Roeselare; 
 

Met het antwoord van schepen Griet Coppé dat het college van burgemeester en schepenen 
dit ook via het online verkeer vernomen heeft maar dat de Stad nog geen officieel schrijven 

ontvangen heeft van de NMBS; dat er ook verschillende vragen werden gesteld aan Vlaams 
Minister Weyts; dat de minister van mobiliteit ook niet op de hoogte was; dat dit ook niet zo 

vreemd is omdat de NMBS geen Vlaamse bevoegdheid is; dat dit een heel jammerlijke 
beslissing is in het kader van de mobiliteit; dat dit past in duurzame mobiliteit, combi-mobiliteit 

trein-fiets en het ook kansen geeft voor tewerkstelling in de sociale economie; dat aangezien de 
Stad geen officiële beslissing van de NMBS ontving de vragen niet kunnen beantwoord worden; 

dat dus de correspondentie dient afgewacht te worden om de gevolgen te kunnen inschatten; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat dit bericht reeds dateert van december; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat dit zal opgevolgd worden; dat blue-bike wel zal 
blijven bestaan; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 21.01.2016 van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V, betreffende de 

toestand van verhuurde lokalen aan jeugdverenigingen. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 21.01.2016 

waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de toestand 
van de verhuurde lokalen aan jeugdverenigingen; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Dirk Lievens, raadslid CD&V en met volgende vragen: 
“- Kunnen de problemen m.b.t. toestand van de lokalen worden verholpen zodat de jongeren 

daar ook in de winter in goede omstandigheden hun vrijwilligerswerk voor de jeugd kunnen 
waarmaken? 

- Wordt de toestand van de verhuurde lokalen regelmatig opgevolgd door de jeugddienst en de 
technische diensten? 

- Is er een jaarlijks gestructureerd overleg en contact met de verenigingen?”; 
 

En met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat de meeste jeugdbewegingen hun eigen 
lokaal hebben en hiervoor een niet onbelangrijke subsidie krijgen van de Stad; dat slechts 

enkele jeugdbewegingen een gebouw huren van de Stad; dat in deze de verhouding huurder en 
verhuurder telt; dat het de taak is van de verhuurder om de mankementen te verhelpen maar 

dat deze mankementen wel door de huurder dienen gemeld te worden; dat bij melding het 
probleem zo vlug mogelijk wordt opgelost; dat de verantwoordelijken binnen de 

jeugdverenigingen echter vlug wijzigt waardoor de opvolger niet altijd op de hoogte is van de 
afspraken; dat Kurt Vandaele het aanspreekpunt is bij de Stad; dat onlangs een melding van de 

KSA ontvangen werd en dat het probleem zo vlug mogelijk opgelost werd (woensdag melding, 
donderdag opgelost); dat men zich nu ook kan aanmelden bij het vrijetijdspunt;  
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En met dank van het betrokken raadslid voor de goede aanpak en dat in deze een structureel 

overleg nodig is daar er inderdaad een grote wissel is in verantwoordelijken; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 21.01.2016 van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA, betreffende 
Roeselare, smart-city. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 21.01.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over Roeselare, 

smart-city; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Maxim Deweerdt, raadslid N-VA en met volgende vragen: 

- Heeft de Stad een plan, indien niet wanneer zal dat opgestart worden? 
- Wanneer kan dit door de gemeenteraad geëvalueerd worden?; 

 

En met antwoord van burgemeester Luc Martens dat het Stadsbestuur al een tijd met deze 

uitdaging bezig is; dat het begrijpelijk en zelfs onvermijdelijk is dat een aantal dingen slechts 

partieel en pragmatisch worden aangepakt en uitgevoerd, terwijl bij een globale aanpak ook in 
de diepte en in de breedte dient gewerkt te worden; dat men in een brede strategie er niet toe 

komt de snelheid te halen die je nodig hebt om een aantal problemen ten gronde aan te pakken 
en op te lossen bv.de aanleg en het gebruik van warmtenetten, wat we al lang in uitvoeringen 

brengen, zij het partieel, vermits toch niet kan gewacht worden tot de totale visie en het globale 
plan klaar is; dat er nu een aantal domeinen zijn waarop voortgang wordt gemaakt, zoals 

bv.de  City applicatie, waarbij zich een opportuniteit voordoet waarbij bv. met de Bond en met 
Unizo een partnership kan aangegaan worden, waardoor dit een zeer voorbeeldig instrument 

wordt dat erg klantvriendelijk is, waarbij ook een intensere communicatie ontstaat en waarbij 
we tegelijkertijd sensibiliseren vooral bij jonge mensen; dat de partiële invoering van een aantal 

innovaties niet wilt zeggen dat er geen achtergrond is, geen diepte is als basis voor een 
uitbreiding in de komende jaren; dat er veel contacten zijn met andere steden o.a. in Nederland 

(Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Eindhoven,…); dat er ook deelgenomen wordt aan 
verschillende fora zoals Knowledge Society Forum van Eurocities, Transition Academy; dat ook 

geprobeerd wordt om samen te werken met andere Europese partners; dat partners worden 
gezocht waarmee fundamenteel kan gebouwd worden aan een dragende en duurzame 

architectuur en infrastructuur die de komende jaren drager zal zijn voor vernieuwingen die zich 
altijd zullen blijven voordoen; dat er nooit een definitief model zal zijn en dat onderweg de 

doelstelling en de aanpak, inclusief de tools altijd zullen bijgesteld moeten worden; dat het 
essentieel is dat een basisinfrastructuur opgezet wordt en dat men hiermee druk bezig is;  

dat een aantal mensen hun volle aandacht besteden aan deze uitdagingen en samen een Task 
Force vormen; dat ze hun eerste voorstellen zullen voorleggen aan het managementteam; dat 

het globale project nog onvoldoende is uitgediept om dit reeds aan de politiek voor te leggen; 
dat de taak van de Task Force uit drie opdrachten bestaat nl. 

- heel goed groeperen wat er vandaag gebeurt 
- een goed smart verhaal definiëren, de scoop vastleggen en de gewenste endstate bepalen; 

dat de Stad zich hierbij laat begeleiden door een externe partner, waarbij ook een globaal 
toetsingskader wordt opgemaakt om na te gaan of alles voldoet of beantwoordt aan het smart-
gegeven; dat de Stad en dat dit alles ook zal besproken worden in een 
gemeenteraadscommissie;  
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En met repliek van het betrokken raadslid dat hij akkoord is met een aantal zaken, maar dat het 
jammer is dat het nog nooit op een deftige manier werd gecommuniceerd naar de politiek toe 

om mee te discussiëren en te bepalen; dat er een framework bestaat dat door iedere stad 
gebruikt wordt en met vraag waarom dit nog niet door de Stad bekeken en geïmplementeerd 

werd; dat er een gemis is aan een toetsingskader; 
 

En met antwoord van de burgemeester dat het toetsingskader het derde element is van de 
opdracht van de Task Force; wat niet zo evident is; dat in de periode van 10-jaar 

burgemeesterschap heel veel veranderd is (in het begin hadden de burgemeester en de 
secretaris geen laptop of PC); dat er een hele weg dient afgelegd te worden en dat de hele 

organisatie moet meekunnen; dat er moet geïnvesteerd worden, gevormd worden, dat het 
moet groeien van onderuit en dat heeft tijd nodig maar het resultaat zal er zijn; 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 21.01.2016 van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, betreffende de 

locatie kunstgrasveld hockeyclub Roeselare. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
  

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

NEEMT AKTE: 
van de vraag van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 21.01.2016 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de locatie 
van het kunstgrasveld voor de hockeyclub Roeselare; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA en met volgende vragen: 
“-Wat is de huidige stand van zaken? 

-Is er al zicht op een geschikte locatie? 
-Hoe ziet de timing er uit? 

-Hangt de realisatie af van Vlaamse subsidies? 
-Wat gebeurt er met de voorziene Stadstoelage indien er dit jaar geen oplossing uit de bus 

komt? 
-Is er sprake van een PPS? Indien ja, hoe wordt het onderhoudscontract dan geregeld?”; 

 
Met het antwoord van schepen José Debels dat reeds contacten werden gelegd; dat eerst de 

sportsite Schiervelde werd bekeken voor eventueel dubbel gebruik van het kunstgrasveld door 
de voetbalclub en de hockeyclub; dat deze combinatie niet ideaal is omdat door dit dubbel 

gebruik het kunstgrasveld vlug beschadigd zal worden; dat reeds andere gemeenten 
geconfronteerd werden met problemen door dit dubbel gebruik; dat het terrein op Schiervelde 

te klein is om nog een extra veld aan te leggen; dat dit wel mogelijk zou zijn als de hoeve 
verdwijnt; dat ook de hockeyclub naar oplossingen zoekt; dat een oplijsting werd gemaakt van 

alle gronden die in aanmerking zouden kunnen komen; dat hiervoor een zone van 102 op 63 m 
nodig is; dat er momenteel ver gevorderde onderhandelingen bezig zijn met een 

onderwijsinstelling; dat het veld tijdens de dag zou kunnen gebruikt worden door de school 
onder toezicht; dat enkel voetbalschoenen schade veroorzaken aan het veld; dat hopelijk dit jaar 

nog kan gestart worden maar dat de onderwijsinstelling dit nog eerst verder wenst te bekijken 
qua dubbel gebruik: dat op het budget 2016 reeds een bedrag ingeschreven werd; dat in nood 

dit ook kan verschoven worden maar dat dit uiteraard niet de bedoeling is; dat de oproep tot 
subsidiering grondig zal onderzocht worden; dat de aard van de overeenkomst afhankelijk zal 

zijn van de locatie; dat dan ook zal bekeken worden welke overeenkomst hiervoor het meest 
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geschikt is;  

 
En met repliek van mevr. Siska Rommel dat indien deze onderhandeling mislukt, het misschien 

op de lange baan zal geschoven worden; dat momenteel vijf terreinen in kaart gebracht werden 
maar dat ook heel wat onderwijsinstellingen zich naar sport oriënteren en met vraag of zij 

hierover werden aangesproken; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

Vraag om uitleg d.d. 21.01.2016 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende de 
haalbaarheid van een nieuwjaarsreceptie voor de bevolking. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 21.01.2016 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 

haalbaarheid voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor de bevolking; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen en met vraag of het beleid 

zich kan vinden in het voorstel van een nieuwjaarsreceptie voor de ganse bevolking, waar 
iedereen, jong en oud van elke rang en stand, de gelegenheid krijgt om elkaar stevig te kunnen 

vastpakken en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen; 
 

Met het antwoord van schepen José Debels dat dit een heel terechte vraag is; dat feesten iets 
is waarvan de Roeselaarnaar houdt; dat er gefeest wordt in de zomer en in de winter, dat 

misschien kan overwogen worden om middelen te besteden aan een volksfeest in januari 2017 
en dat deze vraag door het college van burgemeester en schepenen zal onderzocht worden; 

 
En met voorstel van het betrokken raadslid om de burgemeester, de schepenen en de 

gemeenteraadsleden te laten instaan voor de bediening; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

Vraag om uitleg d.d. 21.01.2016 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende de stand 
van zaken inzake Roeselare helpt. 

 
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 21.01.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de stand 

van zaken inzake Roeselare helpt; 
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AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a en met vraag naar de stand van 
zaken inzake Roeselare helpt nl. het inzamelen, het buddyschap en de toeleiding naar een 

woonst; 
 

Met het antwoord van schepen Geert Depondt dat in de gemeenteraad van september werd 
beslist om de capaciteit uit te breiden naar 166 plaatsen; dat in het spreidingsplan 166 

plaatsen werden opgenomen en dat er dus geen 17 extra plaatsen bijkomen; dat op het 
ogenblik dat het spreidingsplan een referentiedatum gebruikte, we 149 plaatsen hadden; dat 

er op het ogenblik 155 plaatsen zijn en dat er nog 11 te gaan zijn; dat dit afhankelijk is van het 
vinden van voldoende woningen; dat momenteel nu zicht is op één appartement en dat er dan 

nog één grote gezinswoning dient gevonden te worden; dat het personeel werd uitgebreid tot 
5,8 FT equivalenten; dat deze uitbreiding wordt gesubsidieerd; dat er drie extra 

personeelsleden werden aangeworven die een inloopperiode met coaching hebben gevolgd; dat 
ze nu volledig operationeel zijn; dat wat de uitstroom betreft, het zo is dat de erkenningsgraad 

voor oorlogsvluchtelingen zeer hoog is; dat er momenteel 6 uitgeprocedeerde en trouwens 
erkende vluchtelingen zijn die nog in het LOI blijven na twee maanden; dat de vluchtelingen 2 

maanden de tijd hebben om na de erkenning huisvesting te vinden; dat de wet dit voorziet en 
dat dit dient gevolgd te worden; dat op het ogenblik van het overschrijden van de 2 maanden 

de subsidie terugvalt naar 40% van het bedrag; dat indien na 2 maanden geen woning 
gevonden wordt een bezettingsvergoeding dient betaald te worden aan het LOI want deze 

mensen krijgen immers een vergoeding; dat erkende asielaanvragers die een verblijfsrecht in 
ons land verkrijgen dus recht openen op financiële steun, equivalent aan het leefloon; dat deze 

personen vanaf dan geen materiële steun meer , zoals huisvesting, betaling medische kosten 
en leefgeld ontvangen; 

dat deze 155 mensen geen overlast bezorgen en reeds goed geïntegreerd zijn; dat er dan ook 
nog geen incidenten werden gemeld; 

 
Met het antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat vrij regelmatig een stand van zaken 

bezorgd wordt; dat inzameling, asielbuddy’s, huisvesting de drie items zijn in de eerste fase 
(voor erkenning); dat er wel al bij gekomen zijn vooral m.b.t. fase 2 (na erkenning) 

- Materiële hulp in de Sint-Amandskerk:  
Deze materiële hulp verloopt vrij vlot; dat er een pool is van een 20-tal vrijwilligers waaronder 1 

asielzoeker; dat er ook een goede in- en uitstroom is van goederen; dat het systeem werkt via 
doorverwijskaarten; dat er echter nog meer asielzoekers worden gezocht om te werken als 

vrijwilliger; 
- Asielbuddy’s: 

dat er een 28 aanmeldingen zijn voor asielbuddy’s; dat er slechts 7 projecten werden 
opgestart; dat het de bedoeling is om ze wegwijs te maken in Roeselare, het vrijetijdsaanbod te 

leren kennen, afspraken te leren maken inzake huisvesting; dat er maandelijks een individueel 
moment is tussen de asielbuddy en de medewerker; dat de uitdaging blijft om nog een stukje 

vormingsaanbod te geven; 
- Nederlandse les in wachttijd: 

dat dit vorige week gelanceerd werd; dat de asielzoekers in de wachtperiode les Nederlands 
willen volgen; dat deze werking volledig gebeurt met vrijwilligers; dat dit verleden week werd 

opgestart en nog niet zo vlot loopt omdat niet iedereen op de afspraak komt; 
dat er na de erkenning (fase 2) nog 4 grote uitdagingen zijn nl. onderwijs, inburgering en 

integratie, werken en wonen; dat dit vier grote uitdagingen zijn op lange termijn; dat dit gebeurt 
in samenwerking met vele partners en dat dit goed dient gemonitord te worden m.a.w. welke 

extra middelen krijgen we van de Vlaamse overheid en waar dienen deze ingezet te worden; 
- onderwijs: 

dat de Vlaamse overheid middelen geeft voor het versterken van het kleuteronderwijs, OKAN, 
tolkentelefoon, NT 2; dat er binnenkort een overleg is om te zien waar de Stad kan mee 

ondersteunen; 
- werk: beweging op Vlaams niveau, dat hiervoor 35 extra consulenten werden ingezet bij de 
VDAB; dat deze extra mensen ook nodig zijn voor het begeleiden naar de arbeidsmarkt en voor 
het bekijken van de inschakeling van de diploma’s; 
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- inburgering en integratie: ondersteuning geven aan bv. onderwijsinstellingen; versneltraject 

voor tolken, losse initiatieven om bv. de aanvaardbaarheid van asielzoekers in de maatschappij 
te versterken bv. foto’s, samenwerking met scholen 

- wonen (toelichting van schepen Geert Depondt); 
dat voor de toekomst een breder maatschappelijk draagvlak dient uitgebouwd te worden 

waarbij eenduidige en heldere communicatie naar de burger toe belangrijk is; 
 

En met appreciatie van het betrokken raadslid omtrent de genomen verantwoordelijkheid; 
  

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 
Vraag om uitleg d.d. 21.01.2016 van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende de erkenning van de moskee El Nour. 
 

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 

21.01.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over de erkenning van de moskee El Nour; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang en met 
volgende vragen: 

“- Zal dit advies deel uit maken van een bespreking en stemming in de gemeenteraad of zal dit 
een beslissing zijn van het college van burgemeester en schepenen 

- Welke criteria zal het Stadsbestuur in aanmerking nemen om een gemotiveerd advies uit te 
brengen? Taal van de eredienst, onderricht in de Westerse wetten en gewoonten in de 

lesrooster van de school die aan El Nour verbonden is,… 
- Is er reeds overleg geweest hierover met de islamitische gemeenschap?”; 

 
Met het antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat er inderdaad een aanvraag tot 

erkenning werd ingediend; dat deze momenteel voorligt bij de moslimexecutieven; dat volgens 
de procedure advies moet gevraagd worden aan de Provincie en de Stad; dat er tot op 

vandaag nog geen vraag binnen is en mocht dit zo zijn zal dit advies het voorwerp uitmaken van 
een beslissing van de gemeenteraad; dat het advies van de Stad zich beperkt tot het 

onderzoeken van de maatschappelijke relevantie en de integratie in de lokale gemeenschap; dat 
inderdaad reeds een overleg plaats vond nl. op 30.11; dat er toen een zestal punten werden 

besproken en één ervan was het erkenningsdossier (hoe werd het dossier ingediend, stand van 
zaken,…); dat een dergelijk dossier reeds vroeger ingediend werd zonder resultaat; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat dus vroeger reeds een dergelijk dossier werd 

ingediend; dat hij blij is dat dit dossier het voorwerp uitmaakt van een 
gemeenteraadsbeslissing; dat ook dergelijke dossiers reeds besproken werden in de 

provincieraad; dat er twee criteria zijn en met vraag om deze zo breed mogelijk te bevragen; 
dat het ook interessant is om met een commissie een bezoek te brengen aan de moskee; dat 

er op zo’n momenten veel geleerd wordt over de leefwereld van de moslims en over hoe ze 
denken over de westerse waarden; 
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En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat de vraag tot erkenning nog niet werd 

ingediend op het ogenblik van de vorige vraagstelling; dat de procedure zal gevolgd worden en 
dat hierover een duidelijke handleiding bestaat; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 
 

 

AGENDAPUNT nr. 4 

 

Hervaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

De omzendbrief BB-2012/2 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode 
na de verkiezingen van 14.10.2012, de benoeming van de burgemeester, de installatie van de 

gemeenteraad, de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, de verkiezing van de 
schepenen, de samenstelling en installatie van de OCMW-raad en de aanstelling van de 

gemeenteontvanger als financieel beheerder (B.S.14.11.2012) bepaalt dat de verplichting voor 
het vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden niet meer expliciet is opgenomen 

in het Gemeentedecreet, doch het is wenselijk dit toch te doen gezien immers soms beroep 
wordt gedaan op het raadslid met de meeste anciënniteit; 

 
De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. De 

anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft 
uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag dus onderbroken zijn 

opgebouwd. 
Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige 

vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een 
gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de 

gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald de voorkeur; 
 

Met het e-mailbericht dd. 27 december 2015 deelt mevr. Yana Debusschere mee dat zij 
ontslag neemt als gemeenteraadslid; 

 
In zitting van heden legde dhr. Steven Dewitte, 1ste  opvolger op de lijst nr. 6 –  

Groen de eed af als effectief gemeenteraadslid; 
 

Bijgevolg is het wenselijk dat de rangorde opnieuw wordt vastgesteld.  
 

In toepassing van art. 42 van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt : 
 

(1) volgnr. in rangordelijst 
(2) naam gemeenteraadslid 

(3) de anciënniteit 
(4) getal verkregen naamstemmen bij de recentste verkiezing. 

 

(1) (2) (3) (4) 

1.  Dochy Frans 01.01.1983 874 

2. Martens Luc 01.01.1995 3.586 

3. Coppé Griet 01.01.1995 2.541 
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4. Vanwalleghem Marc 01.01.1995 1.757 

5. Lievens Dirk 01.01.1995 967 

6. Debels José 03.04.1989 – 
31.12.1994 

01.01.2001 

1.951 

7. Hostekint Michèle 01.01.2001 2.567 

8. Kindt Henk 01.01.2001 812 

9. Deforche Filip 01.01.2001 459 

10. Bouckenooghe Filiep 15.09.2003 823 

11. Declercq Frederik 24.01.2005 1.543 

12. Muylle Nathalie 01.01.2007 2.366 

13. Declercq Kris 01.01.2007 2.047 

14. Wenes Bart 01.01.2007 1.709 

15. Huyghe Geert 01.01.2007 937 

16. Vanzieleghem Ria 01.01.2007 930 

17. Carron Annelies 01.01.2007 780 

18 Feys Tania 01.01.2007 505 

19 Ameye Cyriel 01.01.2007 – 
31.12.2012 -  

20.10.2014 

329 

20. Vermeulen Brecht 01.01.2013 3.554 

21. Van Hootegem Mieke 01.01.2013 1.532 

22. Pillaert Justine 01.01.2013 1.463 

23. Rommel Siska 01.01.2013 1.272 

24. Vanden Berghe Daniël 01.01.2013 1.042 

25. De Meulenaer Bart 01.01.2013 858 

26. Vuylsteke Lien 01.01.2013 815 

27. Manhaeve Filiep 01.01.2013 805 

28. Verduyn-Coffyn Trees 01.01.2013 791 

29. Reynaert Francis 01.01.2013 785 

30. Lombaert Lieve 01.01.2013 759 

31. Deweerdt Maxim 01.01.2013 746 

32. Casier Gerdi 01.01.2013 607 

33. Nuytten Frederik 01.01.2013 530 

34. Sercu Leen 01.01.2013 526 

35. De Reuse Immanuel 01.01.2013 425 

36.  Van Coillie Stefaan 21.01.2013 768 

37. Dewitte Steven 25.01.2016 331 

 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016 

 

 

 
AGENDAPUNT nr. 5 

 

Vervanging van een lid in de raadscommissie voor persoonsgebonden materies. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 
uit gemeenteraadsleden;  

 
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 

fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 
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ingediend door de fracties; 

 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 

vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt; 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 

persoonsgebonden materie bestaat uit 13 leden; 
 

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld: 

- CD&V: 4 leden 
- N-VA: 4 leden 

- sp.a: 2 leden  
- groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 
- Open Vld: 1 lid 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor de 

raadscommissie voor persoonsgebonden materie aangeduid. De volgende personen maken 
daarvan deel uit (met stemrecht): 

dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Stefaan Van Coillie, dhr. 
Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Immanuel De Reuse, mevr. Annelies Carron, mevr. 

Yana Debusschere, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Trees Verduyn-Coffyn, 
dhr. Maxim Deweerdt; 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 werd dhr. Immanuel De Reuse 

vervangen door dhr. Filip Deforche; 
 

De fractie Groen diende een akte van voordracht in voor de vervanging van mevr. Yana 
Debusschere door dhr. Steven Dewitte; 

 
De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Yana Debusschere is ontvankelijk gezien 

ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-
commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 

beschikbaar mandaat voor de fractie; 
 

Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 
meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten 

toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht. 
 

Gaat over tot stemming over de globale voordrachtakte 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1:  
De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Yana Debusschere in de raadscommissie 

voor persoonsgebonden materies is ontvankelijk. Bijgevolg wordt mevr. Yana Debusschere 
vervangen door dhr. Steven Dewitte in de raadscommissie voor persoonsgebonden materies. 

 
Artikel 2: 

Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie voor persoonsgebonden materies: 
- met stemrecht: 
dhr. Bart Wenes, dhr. Dirk Lievens, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Stefaan Van Coillie, dhr.  
Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, mevr. Annelies Carron, dhr. Steven 
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Dewitte, mevr. Siska Rommel, mevr. Lien Vuylsteke, mevr. Trees Verduyn-Coffyn, dhr. Maxim 

Deweerdt. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 

 

AGENDAPUNT nr. 6 

 
Vervanging van een lid in de raadscommissie voor grondgebonden materies. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 

uit gemeenteraadsleden;  
 

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 
fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 

ingediend door de fracties; 
 

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 

raadgevende stem in de commissie zetelt; 
 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 
grondgebonden materies bestaat uit 13 leden; 

 
Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 

verdeeld: 
- CD&V: 4 leden 

- N-VA: 4 leden 
- sp.a: 2 leden  

- groen: 1 lid 
- Vlaams Belang: 1 lid 

- Open Vld: 1 lid 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor de 
raadscommissie voor grondgebonden materies aangeduid. De volgende personen maken 

daarvan deel uit (met stemrecht): 
Bart Wenes, Ria Vanzieleghem, Geert Huyghe, Frans Dochy, Tania Feys, Gerdi Casier, Filip 

Deforche, Francis Reynaert, Leen Sercu, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Siska Rommel 
en Daniel Vanden Berghe; 

 
De fractie Groen diende een akte van voordracht in voor de vervanging van mevr. Leen Sercu 

door dhr. Steven Dewitte; 
 

De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Leen Sercu is ontvankelijk gezien ze 
ondertekend werden door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-

commissielid deel van uitmaakt; Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 
beschikbaar mandaat voor de fractie; 

 
Artikel 39 § 3 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor 

meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten 
toegewezen volgens de volgorde voorkomen op de akte van voordracht. 

 
Gaat over tot stemming over de globale voordrachtakte 
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Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1:  

De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Leen Sercu in de raadscommissie voor 
persoonsgebonden materies is ontvankelijk. Bijgevolg wordt mevr. Leen Sercu vervangen door 

dhr. Steven Dewitte in de raadscommissie voor grondgebonden materies. 
 

Artikel 2: 
Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie voor grondgebonden materies: 

- met stemrecht: 
dhr. Bart Wenes, mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, mevr. Tania 

Feys, dhr. Gerdi Casier, dhr. Filip Deforche, dhr. Francis Reynaert, dhr. Steven Dewitte, dhr. 
Brecht Vermeulen, dhr. Frederik Declercq, mevr. Siska Rommel en dhr. Daniel Vanden Berghe 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 7 
 

Vervanging van een lid in de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van artikel 39 kan de gemeenteraad commissies oprichten die samengesteld zijn 
uit gemeenteraadsleden;  

 
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de 

fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden 
ingediend door de fracties; 

 
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 

vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt; 

 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de raadscommissie voor 

stadsfinanciën en personeel bestaat uit 13 leden; 
 

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld: 

- CD&V: 4 leden 
- N-VA: 4 leden 

- sp.a: 2 leden  
- groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 
- Open Vld: 1 lid 

 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 werden de vertegenwoordigers voor de 

raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel aangeduid. De volgende personen maken 
daarvan deel uit (met stemrecht): 

dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, dhr. Bart Wenes, dhr. Brecht 
Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Bart De Meulenaer, mevr. Lieve Lombaert, dhr. 

Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Peter Logghe en dhr. Francis 
Reynaert; 

 



25.01.2016 17 
_________________________________________________________________________________ 
 

Met de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2014 werd een lid vervangen nl. mevr. Leen 

Sercu wordt vervangen door mevr. Yana Debusschere; 
 

Met de gemeenteraadbeslissing van 20 oktober 2014 werd dhr. Peter Logghe vervangen door 
dhr. Immanuel De Reuse; 

 
De fractie Groen diende een akte van voordracht in voor de vervanging van mevr. Yana 

Debusschere door mevr. Leer Sercu; 
 

De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Yana Debusschere is ontvankelijk gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-

commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte ondertekend per 
beschikbaar mandaat voor de fractie; 

 
Gaat over tot stemming over de globale voordrachtakte; 

 
Gelet op art. 35 en 42 van het Gemeentedecreet; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1:  

De akte van voordracht voor de vervanging van mevr. Yana Debusschere in de raadscommissie 
voor stadsfinanciën en personeel is ontvankelijk. Bijgevolg wordt mevr. Yana Debusschere 

vervangen door mevr. Leen Sercu in de raadscommissie voor stadsfinanciën en personeel. 
 

Artikel 2: 
Volgende personen maken deel uit van de raadscommissie stadsfinanciën en personeel: 

- met stemrecht: 
dhr. Dirk Lievens, dhr. Geert Huyghe, dhr. Frans Dochy, dhr. Bart Wenes, dhr. Brecht 

Vermeulen, mevr. Mieke Van Hootegem, dhr. Bart De Meulenaer, mevr. Lieve Lombaert, 
dhr. Frederik Nuytten, dhr. Gerdi Casier, mevr. Leen Sercu, dhr. Immanuel De Reuse en dhr. 

Francis Reynaert. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016; 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 8a) 
 

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Klauwaartbeek – definitieve vaststelling. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 05.11.2012 om Bijzonder 
Plan van Aanleg (BPA) Klauwaartbeek, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28.12.1984, 

gedeeltelijk te herzien met de opmaak van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
Klauwaartbeek; 

 
Gemeentelijk RUP Klauwaartbeek wordt getoetst aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

(RSV). Het RSV werd goedgekeurd bij  besluit van de Vlaamse regering van 23 september 
1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), 

het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de definitieve 
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het besluit van 

de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke 
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat de bindende 
bepalingen betreft, bij decreten van 17 december 1997, 19 maart 2004 en 25 februari 
2011.  
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Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Klauwaartbeek is gelegen binnen de 

afbakening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied 
Roeselare’. Het plan heeft betrekking op de afwerking van het bestaande woonweefsel. De 

voorgestelde activiteiten zijn conform het stedelijk gebiedbeleid; 
 

Gemeentelijk RUP Klauwaartbeek wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen (PRS-WV), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 06.03.2002 en het 

addendum op het PRS-WV, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11.02.2014. 
De stad Roeselare maakt deel uit van het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Binnen dit 

stedelijk gebied wordt een aanbodbeleid gevoerd voor wonen en werken. 
Volgens het PRS-WV dienen voor de Middenruimte waarin Roeselare gelegen is, de 

dynamische activiteiten gebundeld te worden in de stedelijk gebieden.  
In gemeentelijk RUP Klauwaartbeek wordt een beperkte inbreiding voorzien voor wonen. Het 

plan is in overeenstemming met het PRS-WV; 
 

Ingevolge artikel 2.2.13. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) worden 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het GRS Roeselare is gedeeltelijk goedgekeurd op 
02.08.2012; 

Voor de gewenste  woonstructuur worden binnen het GRS beleidsdoelstellingen geformuleerd.  
Het gemeentelijk RUP Klauwaartbeek wordt opgemaakt in uitvoering van de actie opgenomen in 

het bindend deel van het GRS Roeselare: “GRUP’s in functie van een gedifferentieerd 
woonaanbod”. (p289) 

Binnen dit RUP wordt de bestaande verkaveling, ‘Licht en Ruimte – fase I’ verder uitgebreid 
richting de ingekokerde Klauwaartbeek. Het betreft gronden tussen de eerste fase van deze 

verkaveling en de ingekokerde Klauwaartbeek, en grenzend aan de groenzone van 
BPA Diksmuidesteenweg-Westlaan (MB 13.07.2011). De Klauwaartbeek is aanpalend aan  

het plangebied uitgebouwd als een groene corridor die tevens voorziet in een langzame 
verkeersverbinding tussen de verschillende woonwijken. Deze uitbreiding van de verkaveling 

paalt langs de andere zijde aan een bedrijvenzone waar de veiling gevestigd is.  
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. Het is een groene as die voor langzaam verkeer wordt 

ingericht. Deze as sluit aan op de bestaande groenassen van de aangrenzende verkavelingen. 
Op die manier kan vanuit deze verkavelingen en via een groenas doorheen de site 

Diksmuidsesteenweg (voormalige site Ingelbeen-Soete) het stadspark worden bereikt. 
Met het gemeentelijk RUP Klauwaartbeek worden meteen ook het woongebied en de groenzone 

planologisch/juridisch concreet duidelijk gesteld; 
 

Algemeen wordt gesteld dat de planopties in het gemeentelijk RUP Klauwaartbeek invulling 
geven aan het GRS Roeselare en in overeenstemming zijn met het PRS-WV en het RSV; 

 
Het gemeentelijk RUP Klauwaartbeek is opgemaakt overeenkomstig de decretale vormvereisten 

van artikel 2.2.2. §1 van de VCRO en bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige 
voorschriften, een kaartenbundel (grafisch plan en plan bestaande toestand) en een grafisch 

register (plancompensaties). 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn ondergebracht onder een (sub)categorie zoals 

vermeld onder artikel 2.2.3. §2 van VCRO; 
 

Het gemeentelijk RUP Klauwaartbeek vormt de basis voor het beoordelen van 
vergunningsaanvragen en voldoet daarbij aan de principes van goede ruimtelijke ordening 
(artikel 1.1.4. VCRO); 
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Het gemeentelijk RUP Klauwaartbeek vervangt voor de delen van het plangebied het gewestplan 

Roeselare-Tielt, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17.12.1979 en latere wijzigingen, het 
Algemeen Plan van Aanleg (APA) Roeselare, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 

29.04.1991 en het BPA Klauwaartbeek, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28.12.1984. 
Het deel van verkaveling V1445/1, gelegen binnen het plangebied van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP), wordt integraal behouden; 
 

Gemeentelijk RUP Klauwaartbeek kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffecten-
rapportage (MER).  

Volgens het decreet van 27.04.2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12.10.2007 betreffende de milieueffectenrapportage 

over plannen en programma’s werd een screeningsnota opgemaakt, de nodige adviezen 
ingewonnen en met een verzoek tot raadpleging aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer 

voorgelegd; 
In de brief van 10.04.2014 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) Klauwaartbeek geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 

opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
Deze beslissing werd bekendgemaakt door aanplakking, een bericht op de website van de stad 

Roeselare en een bericht in de digitale nieuwsbrief van de stad Roeselare; 
 

In uitvoering van artikel 2.2.13. van de VCRO werd het voorontwerp aan de bevoegde 
instanties voor advies overgemaakt en werd een plenaire vergadering gehouden op 

03.11.2014 voor bespreking van alle ontvangen adviezen. Op 02.10.2014 werd het 
voorontwerp voor advies voorgelegd aan de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening 

(GECORO).  
Van de plenaire vergadering werd een verslag opgemaakt. Het verslag werd op 07.11.2014 

per email en op 20.11.2014 per aangetekende zending overgemaakt aan de adviserende 
diensten. Op dit verslag werden geen opmerkingen geformuleerd. 

Het voorontwerp van gemeentelijk RUP Klauwaartbeek werd naar aanleiding van het verslag 
van de plenaire vergadering aangepast; 

 
Overeenkomstig artikel 2.2.14. §1 van de VCRO stelde de Gemeenteraad het ontwerp van 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Klauwaartbeek voorlopig vast in zitting van 
20.04.2015; 

 
In uitvoering van artikel 2.2.14. §2, §3 en §4 van de VCRO werd het ontwerp van gemeentelijk 

ruimtelijk RUP Klauwaartbeek gedurende 60 dagen aan een openbaar onderzoek onderworpen. 
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door aanplakking, een publicatie in het Belgisch 

Staatsblad, een publicatie in 3 dagbladen die in de Provincie worden verspreid en een bericht 
op de website van de stad Roeselare. Het openbaar onderzoek werd geopend op 02.06.2015 

en liep tot en met 31.07.2015.  
Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. De Provincie West-

Vlaanderen formuleerde haar advies. Ruimte Vlaanderen ging zonder advies voorbij aan de 
adviestermijn. Dit werd bevestigd in het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek; 

 
Overeenkomstig artikel 2.2.14. §5 van de VCRO werd het resultaat van het openbaar 

onderzoek op 12.10.2015 voor behandeling voorgelegd aan de GECORO.  
 

De GECORO formuleerde volgend advies: 
 

Inhoud bij advies Provincie West-Vlaanderen: 
 Overeenstemming met GRS: groenvoorzieningen, wandel- fietsverbindingen, bufferzones… ; 

 situering in ruimere omgeving aanvullen in toelichtingsnota. 
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Voorstel van aanvulling in de toelichtende nota: 

- p20-21 – relatie met de ruimtelijke structuur, GRS Roeselare. Aanvulling:  
“Site Diksmuidsesteenweg (GRS p236) : De site Diksmuidsesteenweg biedt, naast het 
versterken van stedelijke functies, potenties om nieuwe groene assen uit te bouwen. In 
westelijke richting kan het stadspark aantakken op de langzame verkeersas binnen de 
verkavelingen ten westen van de Westlaan.”. 
- P24 – Opbouw van het RUP, zone voor openbaar groen. Aanvulling: 

“Deze groene structuur is een verdere versterking van de ecologische dragers. Het is een 
groene as die voor langzaam verkeer wordt ingericht. Deze as sluit aan op de bestaande 
groenassen van de aangrenzende verkavelingen. Op die manier kan vanuit deze verkavelingen 
en via een groenas doorheen de site Diksmuidsesteenweg (voormalige site Ingelbeen-Soete) het 
stadspark worden bereikt.”. 
 

Er wordt voorgesteld om het standpunt van de GECORO te volgen en het RUP aan te passen 
zoals voorgesteld. 

 
Overeenkomstig artikel 2.2.14. §6 van de VCRO stelt de Gemeenteraad het gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast binnen honderdtachtig dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek; 

 
Gelet op de Vlaamse Codex RO dd 15.05.2009 en latere wijzigingen: 2. Planning – H2. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (VCRO); 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Artikel 1:  
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Klauwaartbeek overeenkomstig artikel 

2.2.14. §6 van de VCRO definitief vast te stellen mits volgende wijzigingen ten opzichte van het 
op 20.04.2015 voorlopig vastgestelde ontwerp RUP Klauwaartbeek: 

 
Naar aanleiding van het advies van de Provincie: 

 Overeenstemming met GRS: groenvoorzieningen, wandel- fietsverbindingen, bufferzones… ; 

 Situering in ruimere omgeving aanvullen in toelichtingsnota. 

- p20-21 – relatie met de ruimtelijke structuur, GRS Roeselare. Aanvulling:  

“Site Diksmuidsesteenweg (GRS p236) : De site Diksmuidsesteenweg biedt, naast het 
versterken van stedelijke functies, potenties om nieuwe groene assen uit te bouwen. In 
westelijke richting kan het stadspark aantakken op de langzame verkeersas binnen de 
verkavelingen ten westen van de Westlaan.”. 
- P24 – Opbouw van het RUP, zone voor openbaar groen. Aanvulling: 
“Deze groene structuur is een verdere versterking van de ecologische dragers. Het is een 
groene as die voor langzaam verkeer wordt ingericht. Deze as sluit aan op de bestaande 
groenassen van de aangrenzende verkavelingen. Op die manier kan vanuit deze verkavelingen 
en via een groenas doorheen de site Diksmuidsesteenweg (voormalige site Ingelbeen-Soete) het 
stadspark worden bereikt.”. 
 
Artikel 2: 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationswijk samen met een afschrift van het besluit van de 
gemeenteraad en het volledige advies van de GECORO overeenkomstig artikel 2.2.15. van de 

VCRO te bezorgen aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 
Regering.  

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016 
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AGENDAPUNT nr. 8b) 

 
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationswijk – definitieve vaststelling 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 05.11.2012 om Bijzonder 

Plan van Aanleg (BPA) Stationswijk, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28.12.1984, 
gedeeltelijk te herzien met de opmaak van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

Stationswijk.  
 

Gemeentelijk RUP Stationswijk wordt getoetst aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
(RSV). Het RSV werd goedgekeurd bij  besluit van de Vlaamse regering van 23 september 

1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), 
het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de definitieve 

vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het besluit van 
de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke 

herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat de bindende 
bepalingen betreft, bij decreten van 17 december 1997, 19 maart 2004 en 25 februari 

2011.  
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationswijk is gelegen binnen de afbakening 

van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare’ en 
geeft uitvoering aan het stedelijkgebiedbeleid van het RSV. Het plan voorziet in het versterken 

van het handels- en dienstenapparaat en de verfijning van het gewestelijk RUP voor de 
stationsomgeving.    

 
Gemeentelijk RUP Stationswijk wordt getoetst aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

West-Vlaanderen (PRS-WV), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 06.03.2002 en het 
addendum op het PRS-WV, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11.02.2014. 

De stad Roeselare maakt deel uit van het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Binnen dit 
stedelijk gebied wordt een aanbodbeleid gevoerd voor wonen en werken. 

Volgens het PRS-WV dienen voor de Middenruimte waarin Roeselare gelegen is, de 
dynamische activiteiten gebundeld te worden in de stedelijk gebieden.  

RUP Stationswijk is in overeenstemming met het PRS-WV. 
 

Ingevolge artikel 2.2.13. §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) worden 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het GRS Roeselare is gedeeltelijk goedgekeurd op 
02.08.2012. 

Het gemeentelijk RUP Stationswijk wordt opgemaakt in uitvoering van de actie opgenomen in 
het bindend deel van het GRS Roeselare: “GRUP’s in functie van een gedifferentieerd 
woonaanbod” (p289) en in 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”.  
Het RUP geeft uitvoering aan diverse relevante bepalingen uit het GRS. Deze bepalingen zijn 

uitvoerig opgesomd in de toelichtingsnota van RUP Stationswijk, op pagina 28 en verder. 
RUP Stationswijk geeft uitvoering aan deze ruimtelijke principes en is bijgevolg in 

overeenstemming met het GRS Roeselare. 
 

Het gemeentelijk RUP Stationswijk is opgemaakt overeenkomstig de decretale vormvereisten 
van artikel 2.2.2. §1 van de VCRO en bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige 

voorschriften en een kaartenbundel (grafisch plan en plan bestaande toestand). 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn ondergebracht onder een (sub)categorie zoals 

vermeld onder artikel 2.2.3. §2 van VCRO. 
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Het gemeentelijk RUP Stationswijk vormt de basis voor het beoordelen van 

vergunningsaanvragen en voldoet daarbij aan de principes van goede ruimtelijke ordening 
(artikel 1.1.4. VCRO) 

 
Het gemeentelijk RUP Stationswijk vervangt voor de delen van het plangebied het gewestplan 

Roeselare-Tielt, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17.12.1979 en latere wijzigingen, het 
Algemeen Plan van Aanleg (APA) Roeselare, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 

29.04.1991 en het BPA Stationswijk, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22.06.1994, 
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Regionaalstedelijk gebied 

Roeselare, goedgekeurd bij besluit Vlaamse Regering van 21.11.2008. 
 

Gemeentelijk RUP Stationswijk kwam in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffecten-
rapportage (MER).  

Volgens het decreet van 27.04.2007 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12.10.2007 betreffende de milieueffectenrapportage 

over plannen en programma’s werd een screeningsnota opgemaakt, de nodige adviezen 
ingewonnen en met een verzoek tot raadpleging aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer 

voorgelegd. 
In de brief van 10.04.2014 besliste de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) Stationswijk geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 

opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
Deze beslissing werd bekendgemaakt door aanplakking, een bericht op de website van de stad 

Roeselare en een bericht in de digitale nieuwsbrief van de stad Roeselare. 
 

Na de beslissing tot ontheffing van plan-MER-plicht werd de plancontour van RUP Stationswijk 
lichtjes gewijzigd. In noordelijke werden enkele percelen van de site ‘Van Marcke’ aan het 

plangebied toegevoegd zodat voor de ganse site in eigendom van Van Marcke dezelfde 
bestemming wordt opgenomen. Met deze uitbreiding zijn de doelstellingen van het RUP niet 

gewijzigd. De impact van deze lichte wijziging op de milieueffecten wordt beschouwd als ‘niet 
gewijzigd’. De conclusie van de beslissing tot ontheffing van plan-MER-plicht van 10.04.2014 

kan bijgevolg behouden blijven. 
 

In uitvoering van artikel 2.2.13. van de VCRO werd het voorontwerp aan de bevoegde 
instanties voor advies overgemaakt en werd een plenaire vergadering gehouden op 

11.02.2015 voor bespreking van alle ontvangen adviezen. Op 04.02.2015 werd het 
voorontwerp voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

(GECORO).  
Van de plenaire vergadering werd een verslag opgemaakt. Het verslag werd op 19.02.2015 

per email en op 20.02.2015 per aangetekende zending overgemaakt aan de adviserende 
diensten. Op dit verslag werden geen opmerkingen geformuleerd. 

Het voorontwerp van gemeentelijk RUP Stationswijk werd naar aanleiding van het verslag van 
de plenaire vergadering aangepast.  

 
Overeenkomstig artikel 2.2.14. §1 van de VCRO stelde de Gemeenteraad het ontwerp van 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationswijk voorlopig vast in zitting van 
20.04.2015. 

 
In uitvoering van artikel 2.2.14. §2, §3 en §4 van de VCRO werd het ontwerp van gemeentelijk 

ruimtelijk RUP Stationswijk gedurende 60 dagen aan een openbaar onderzoek onderworpen. 
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door aanplakking, een publicatie in het Belgisch 

Staatsblad, een publicatie in 3 dagbladen die in de Provincie worden verspreid en een bericht 
op de website van de stad Roeselare.  

Op maandag 29 juni 2015 werd het RUP toegelicht tijdens een informatieavond. Eigenaars en 
bewoners binnen het plangebied werden met een brief uitgenodigd op deze informatieavond. 
Het openbaar onderzoek werd geopend op 02.06.2015 en liep tot en met 31.07.2015.  
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Tijdens het openbaar onderzoek werden zes bezwaren ingediend. Er werden twee adviezen 

geformuleerd. Dit werd bevestigd in het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek. 
 

Overeenkomstig artikel 2.2.14. §5 van de VCRO werd het resultaat van het openbaar 
onderzoek op 12.10.2015 voor behandeling voorgelegd aan de GECORO.  

De GECORO formuleerde volgend advies:  

A. naar aanleiding van het advies van de Provincie: 

1/ Resultaten mer-screening uitvoeriger omschrijven: milderende maatregelen (mer) vertalen 

in voorschriften (rup). 

De gecoro gaat in op het advies van de Provincie en formuleert volgend voorstel van 

aanpassing:  

 aanvullen van de bepaling 1.1 op p7 : “beperkte ambacht, klein bedrijf horende bij de 

toegelaten functies”  met: “voor zover dit geen inrichting betreft die een 

bodemverontreiniging kan veroorzaken.”. 

 50% waterdoorlatende materialen verplichten op privaat domein 

(niet op openbaar domein omwille van strijdig met pesticidentoets) 

 opm.: bodem is moeilijk infiltreerbaar; 

 beter: minimum percentage aan beplanting opleggen). 

2/Onderbouwing Strategische Projectzone 

De gecoro gaat in op het advies van de Provincie en formuleert volgend voorstel van 

aanpassing:  

 (cfr. projectvoorstel): 2.3.2 p16: “Indien de signaalfunctie wordt opgericht, dienen volgende 

afstanden tot de zonegrens gerespecteerd te worden: 

 minimum 32 meter t.a.v. de zuidelijke zonegrens 

 minimum 16,50 meter t.a.v. de zonegrens t.h.v. de Stationsdreef. 

Het gebouw wordt ingeplant met zo weinig mogelijk hinder naar privacy, bezonning en 

zichten voor de bebouwing op aanpalende percelen.”. 

 2.3.1 p14: betreffende zin schrappen + elementen van het masterplan vertalen in 

concretere voorschriften.    

3/ Eenduidige en werkbare voorschriften 

De gecoro oordeelt dat herbouwen van bestaande gebouwen, binnen hetzelfde volume moet 

kunnen. 

De gecoro gaat in op de onderstaande adviezen van de Provincie en formuleert volgend voorstel 
van aanpassing:  

 Omtrent watertoets: 

 Schrappen stedenbouwkundig voorschrift 0.2.6 p4:“Grachten en buffervoorzieningen 

worden bij voorkeur in open profiel aangelegd”  (is niet relevant op deze locatie); 

 50% waterdoorlatende materialen verplichten op privaat domein 

(niet op openbaar domein omwille van strijdig met pesticiden toets). 

- Opm.: bodem is moeilijk infiltreerbaar. 

- Beter: minimum percentage aan beplanting opleggen. 

 Alle garanties worden verplicht met gemeentelijke reglementen of de gewestelijke 

verordening; 

 Omtrent inventaris bouwkundig erfgoed: 

 0.2.7 (p4): toelichtende bepaling schrappen. 
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 Omtrent interpretatie overdrukzone ‘niet bebouwde ruimte’: 

 1.3.1 p9 Interpretatie (zie toelichtingsnota p42); 

Toelichtende bepaling m.b.t. indicatieve aanduiding wordt in de verordenende kolom 

geplaatst. 

 Schrappen stedenbouwkundig voorschrift 1.4.2 p9:“Percelen of delen ervan gelegen 

binnen aanpalende zones kunnen eventueel meegenomen worden binnen deze 

overdrukzone”. 

 Omtrent opheffen Vlasstraat: 

 aanvullen stedenbouwkundig voorschrift 1.4.4 (p10):“De Vlasstraat kan worden 

opgeheven indien beide zijden van de Vlasstraat in eenzelfde verkavelingsfase zijn 

opgenomen” met: “en dit over de totale lengte van de Vlasstraat”. 

 Omtrent verduidelijking aandeel groen in overdrukzone ‘projectzone’: 

 “Deze zone dient voorzien te worden van 10% groen, aanliggend aan de openbare fiets- 

en wandelas.”. 

 Omtrent onduidelijkheid ‘watertoets’: 

 (p13): herformuleren als: 

“Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig zijn voor het behoud van de 

watersystemen en het voorkomen van wateroverlast zijn toegelaten. De 

hoofdbestemming mag echter niet in het gedrang komen en de werken, handelingen en 

wijzigingen moeten in overeenstemming zijn met de watertoets. Ook de technieken van de 

natuurtechnische milieubouw moeten gehanteerd worden.”. 

 Omtrent onduidelijkheid ‘bereikbaarheidsprofiel’; 

 Bepaling “inspelen op specifiek bereikbaarheidsprofiel” schrappen.  

Motivering: 

- Al ingespeeld op bereikbaarheidsprofiel met bestemming (2.2 p12),  functies zijn 

afgestemd op mulitmodaliteiten (spoor, bus, fiets, …); 

- Globaal masterplan (2.3.1): projectzone wordt bestudeerd naar oa mobiliteit. 

B. naar aanleiding van de ingediende bezwaren: 

1a/ Bouwhoogte – strategische projectzone 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als deels gegrond en formuleert volgend voorstel van 

aanpassing: 

 RUP verlagen cfr projectvoorstel: van 5 tot 8 BL naar 4 tot 6 BL; 

Dit is enkel tpv noordelijke gevel. In blok A is ook een blok van 8 BL voorzien.  

1b/ Bouwhoogte – Gemengde zone + specifiek hoek Landbouwstraat–Rondekomstraat–
Weverijstraat 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond en stelt de vraag om het optrekken 
van de hoogte in symbiose met de Moermanparking en omgeving te bekijken met een eventueel 

volgend RUP. Het RUP Stationswijk wordt niet aangepast. 

1c/Bouwhoogte thv Stationsplein nrs 42 en 43 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 

1d/ Bouwhoogte - Overdrukzone ‘projectzone’ (overdruk op Gemengde zone) 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als gegrond en formuleert volgend voorstel van 

aanpassing: bouwhoogte overdrukzone ‘Projectzone’ wordt aangepast naar maximaal 10,50 m 
+ 1m tolerantie. Het betreft een technische aanpassing. 

2/ (Groene) link met Moermanparking ontbreekt 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 
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3/ Groenzone Strategische projectzone  

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 
aangepast. 

4/ Programma binnen Strategische Projectzone 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 

5/ Parkeren binnen Strategische Projectzone 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 

6/ Voorkomen van signaalfunctie binnen Strategische Projectzone 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 

7/ Inplanting van gebouwen binnen Strategische Projectzone 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als deels gegrond en formuleert volgend voorstel van 

aanpassing: (cfr projectvoorstel) 2.3.2 p16: “Indien de signaalfunctie wordt opgericht, dienen 

volgende afstanden tot de zonegrens gerespecteerd te worden: 

 minimum 32 meter t.a.v. de zuidelijke zonegrens 

 minimum 16,50 meter t.a.v. de zonegrens t.h.v. de Stationsdreef. 

Het gebouw wordt ingeplant met zo weinig mogelijk hinder naar privacy, bezonning en zichten 

voor de bebouwing op aanpalende percelen.” 

8/ Waardeverlies eigendom 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 

9/ Invulling centrumstraten – Leegstand - Renovatie 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 

10/ Onbereikbaarheid met economische schade als gevolg 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 

aangepast. 

11/ Overdrukzone ‘niet bebouwde ruimte’ 

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP Stationswijk wordt niet 
aangepast. 

12/ Eenvoudige voorschriften 

Voorstel van aanpassing: op p8 - 11 – 16: betreffende alinea schrappen. 

13/ Bestemming binnen Overdrukzone ‘projectzone’’  

De gecoro verklaart het bezwaarelement als niet gegrond. Het RUP wordt niet aangepast. 

De gecoro: 

 adviseert om de visie van de zone 1 ‘gemengde zone’ omtrent het opleggen van een woning 

bij kernversterkende functies meer te specifiëren. Minimum één woning dient bij detailhandel 

verplicht te zijn en niet bij de andere kernversterkende functies (met uitzondering van de 

straten of straatdelen waar detailhandel voor 100% is toegelaten). 

 vraagt om een plan bezonning op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften omtrent 

de zone 2 ‘Strategische Projectzone’.  

Er wordt voorgesteld om het standpunt van de GECORO te volgen en het RUP aan te passen 

zoals in het advies van de GECORO voorgesteld, aangevuld met volgende aanpassingen.  
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 In antwoord op het advies van de GECORO om de visie van de zone 1 ‘gemengde zone’ 

omtrent het opleggen van een woning bij kernversterkende functies meer te specifiëren, 

worden de stedenbouwkundige voorschriften van deze zone aangepast: Wonen en 

kernversterkende functies (met uitzondering van detailhandel) kunnen daarmee naast elkaar 

bestaan binnen het plangebied, en ze kunnen voor 100% met deze functie worden ingevuld. 

De functies dienen wel verenigbaar te zijn met de omgeving in het algemeen en met het 

wonen in het bijzonder. 

Detailhandel wordt gecombineerd met wonen. Dit betekent dat bij een invulling met 

detailhandel minimum 1 volwaardige woning verplicht is, uitgezonderd in de aangegeven 

straten. Deze aangegeven straten behoren tot het kernwinkelgebied dat werd afgebakend ifv 

een kernversterkend beleid. 

Het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige 

functiewijzigingen is sinds 29.11.2015 strenger: de vergunningsplichtige hoofdfuncties 

werden van zes naar tien uitgebreid. Dit betekent dat wijzigingen binnen deze functies 

voortaan ook vergunningsplichtig zijn. Dit komt het toezicht op de verenigbaarheid met de 

omgeving ten goede. 

Verder wordt bij de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen voor horeca ook steeds 

een bouw-akoestische studie gevraagd. Wanneer met deze studie een pand niet 

bouwakoestisch geschikt blijkt, dient bijkomende akoestische sanering van het pand te 

worden voorzien in de stedenbouwkundige aanvraag.  

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de kernversterkende functies, en bij uitbreiding 

beperkte ambacht en klein bedrijf horende bij de toegelaten functies verenigbaar met de 

omgeving, en het wonen zullen zijn. 

 In artikel 2.3.1 Globaal masterplan, inrichtingsplan en beheersplan  van de 

stedenbouwkundige voorschriften wordt een bezonningsplan opgelegd. 

 

Overeenkomstig artikel 2.2.14. §6 van de VCRO stelt de Gemeenteraad het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast binnen honderdtachtig dagen na het einde van het 

openbaar onderzoek. 
 

Wetgeving; 
Vlaamse Codex RO dd 15.05.2009 en latere wijzigingen: 2. Planning – H2. Ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (VCRO) 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 13 neen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De 

Reuse, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Siska Rommel, Bart 

De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert, 

Maxim Deweerdt) 
 

Artikel 1:  

het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationswijk overeenkomstig artikel 2.2.14. §6 
van de VCRO definitief vast te stellen mits volgende wijzigingen ten opzichte van het op 

20.04.2015 voorlopig vastgestelde ontwerp RUP Stationswijk: 

A. naar aanleiding van het advies van de Provincie: 

 

1/ Resultaten mer-screening uitvoeriger omschrijven: milderende maatregelen (mer) vertalen 

in voorschriften (rup). 

 artikel 1.1: de bepaling “beperkte ambacht, klein bedrijf horende bij de toegelaten functies”  

wordt aangevuld met “voor zover dit geen inrichting betreft die een bodemverontreiniging 

kan veroorzaken.”. 
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 In artikel 0.2.6 wordt aangevuld dat op privaat domein 50% waterdoorlatende materialen 

verplicht is. 

2/Onderbouwing Strategische Projectzone 

 artikel 2.3.2 wordt aangevuld met “Indien de signaalfunctie wordt opgericht, dienen volgende 

afstanden tot de zonegrens gerespecteerd te worden: 

 minimum 32 meter t.a.v. de zuidelijke zonegrens 

 minimum 16,50 meter t.a.v. de zonegrens t.h.v. de Stationsdreef. 

Het gebouw wordt ingeplant met zo weinig mogelijk hinder naar privacy, bezonning en 

zichten voor de bebouwing op aanpalende percelen.”. 

 artikel 2.3.1: De bepaling “De inrichting van deze zone wordt uitgevoerd in overleg met het 

stadsbestuur.” wordt geschrapt.    

3/ Eenduidige en werkbare voorschriften 

 artikel 0.2.6: de bepaling “Grachten en buffervoorzieningen worden bij voorkeur in open 

profiel aangelegd.” wordt geschrapt. 

 artikel 0.2.7: de toelichtende bepaling “Deze inventaris is dynamisch wat betekent dat de 

info kan wijzigen. In die zin dient steeds de meest recente versie van de inventaris te worden 

geraadpleegd.” wordt geschrapt. 

 artikel 1.3.1: de bepaling “De locatie van de niet-bebouwde ruimte op het grafisch plan is 

indicatief.” wordt van de toelichtende kolom naar de verordenende kolom verplaatst.. 

 artikel 1.4.2: de bepaling“Percelen of delen ervan gelegen binnen aanpalende zones kunnen 

eventueel meegenomen worden binnen deze overdrukzone.” wordt geschrapt. 

 artikel 1.4.4: de bepaling De Vlasstraat kan worden opgeheven indien beide zijden van de 

Vlasstraat in eenzelfde verkavelingsfase zijn opgenomen” wordt aangevuld met “en dit over 

de totale lengte van de Vlasstraat”. 

 artikel 1.4.4: de bepaling “Aanliggend dient 10 % groen te worden voorzien.” wordt 

geschrapt. Een apart inrichtingsvoorschrift wordt toegevoegd: “Deze zone dient voorzien te 

worden van 10% groen, aanliggend aan de openbare fiets- en wandelas.” 

 artikel 2.2: de 2e alinea van deze bepaling wordt geherformuleerd als “Alle werken, 

handelingen en wijzigingen die nodig zijn voor het behoud van de watersystemen en het 

voorkomen van wateroverlast zijn toegelaten. De hoofdbestemming mag echter niet in het 

gedrang komen en de werken, handelingen en wijzigingen moeten in overeenstemming zijn 

met de watertoets. Ook de technieken van de natuurtechnische milieubouw moeten 

gehanteerd worden.”. 

 artikel 2.2 de bepaling “Bij elke vergunningsaanvraag dient aangetoond te worden hoe wordt 

ingespeeld op het specifiek bereikbaarheidsprofiel van de locatie.” en de bijhorende 

toelichting worden geschrapt. 

 

B. naar aanleiding van de ingediende bezwaren: 

Bouwhoogte – strategische projectzone (1a) 

 artikel 2.3.2 de bouwhoogtes worden als volgt verlaagd:   

Voor de gebouwen op te richten ten aanzien van de Stationsdreef  
Maximaal 3 bouwlagen (in plaats van 4 bouwlagen), met uitzondering van :  

- de hoek met het Stationsplein: maximaal 4 bouwlagen (in plaats van 5 bouwlagen) 
- de hoek ter hoogte van de noordelijke zonegrens: maximaal 4 bouwlagen (in plaats van 5 

 
 

Voor de gebouwen op te richten ten aanzien van het spoor: Maximaal 8 bouwlagen.  
Deze bepaling wordt aangevuld met “en afbouwend naar de noordelijke zonegrens volgens de 
gabarietregel tot 6 bouwlagen.”  
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Voor de bebouwing op te richten ten aanzien van de noordelijke zonegrens  
Maximaal 6 bouwlagen (in plaats van 8 bouwlagen) en afbouwend naar de Stationsdreef 

 
 

Er dient een uniforme gevelwand te worden gericht naar het Stationsplein. De lijn thv de 
Weverijstraat en het CM-gebouw dient hierbij als referentie.  

Voor de bebouwing op te richten tav deze ‘uniforme gevelwand’: Maximaal 8 bouwlagen en 
afbouwend naar de Stationsdreef volgens de gabarietregel tot 4 bouwlagen (in plaats van 5 

bouwlagen). 

Bouwhoogte – Gemengde zone + specifiek hoek Landbouwstraat–Rondekomstraat–

Weverijstraat (1b) + specifiek projectzone rond Vlasstraat 

Het optrekken van de bouwhoogte in de Gemengde zone met zowel de projectzone specifiek 
rond de Vlasstraat en de specifieke hoek van de Landbouwstraat–Rondekomstraat–

Weverijstraat, wordt bekeken in symbiose met de Moermanparking en omgeving, met een 
volgend RUP. 

Bouwhoogte - Overdrukzone ‘projectzone’ (overdruk op Gemengde zone) (1d) 

 artikel 1.4.4: de bouwhoogte van de overdrukzone ‘Projectzone’ wordt aangepast van 

maximaal 9 meter naar maximaal 10,50 m. Ingeval van kernversterkende functies kan op 

de totale hoogte een tolerantie van maximum 1,00 m worden toegestaan. 

Inplanting van gebouwen binnen Strategische Projectzone (7) 

 artikel 2.3.2 wordt aangevuld met “Indien de signaalfunctie wordt opgericht, dienen volgende 

afstanden tot de zonegrens gerespecteerd te worden: 

 minimum 32 meter t.a.v. de zuidelijke zonegrens 

 minimum 16,50 meter t.a.v. de zonegrens t.h.v. de Stationsdreef. 

Het gebouw wordt ingeplant met zo weinig mogelijk hinder naar privacy, bezonning en 

zichten voor de bebouwing op aanpalende percelen.”. 

Eenvoudige voorschriften (12) 

 artikel 1.2.2: de bepaling “De maximaal toegelaten bouwhoogte kan niet beschouwd worden 

als absolute verworvenheid, en moet samen getoetst worden aan de goede plaatselijke 

ruimtelijke ordening.” wordt geschrapt. 

 artikel 1.4.4: de bepaling “Deze bouwhoogte kan echter niet beschouwd worden als absolute 

verworvenheid, en moet samen getoetst worden aan de goede plaatselijke ruimtelijke 

ordening.” wordt geschrapt.  

 artikel 2.3.2 de bepaling “Deze bouwhoogtes kunnen niet beschouwd worden als absolute 

verworvenheid, en moet samen getoetst worden aan de goede plaatselijke ruimtelijke 

ordening.” wordt geschrapt. 

C. Naar aanleiding van het aanvullend advies van de GECORO: 

 artikel 1.1: de bestemmingsvoorschriften worden aangepast: Wonen en kernversterkende 

functies (met uitzondering van detailhandel) kunnen daarmee naast elkaar bestaan binnen 

het plangebied, en ze kunnen voor 100% met deze functie worden ingevuld. De functies 

dienen wel verenigbaar te zijn met de omgeving in het algemeen en met het wonen in het 

bijzonder. Detailhandel wordt gecombineerd met wonen.  

 artikel 2.3.1: een bezonningsplan wordt opgelegd. 

 

De wijzigingen worden waar nodig ook aangepast in de bespreking van de stedenbouwkundige 
voorschriften in de toelichtingsnota. 
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Artikel 2: 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationswijk samen met een afschrift van het besluit van de 
gemeenteraad en het volledige advies van de GECORO overeenkomstig artikel 2.2.15. van de 

VCRO te bezorgen aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 
Regering.  

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 9 

 

GECORO - wijzigingen aan het huishoudelijk reglement - goedkeuring. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In toepassing van art. 1.3.3§8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelde de GECORO 

het huishoudelijk reglement op in zitting van 22.10.2013. Dit reglement werd door de 
gemeenteraad goedgekeurd op 16.12.2013; 

 
In toepassing van art. 1.3.3§3 van de Vlaamse Codex werd de samenstelling van de GECORO 

bij gemeenteraadsbeslissing dd. 25 juni 2013 goedgekeurd. Bij besluit van de Deputatie op 25 
juli 2013 werd deze gemeenteraadsbeslissing bekrachtigd; 

 
In toepassing van art. 1.3.3§8 van de Vlaamse Codex stelde de GECORO haar huishoudelijk 

reglement op in zitting van 22.10.2013; 
 

In toepassing van art. 1.3.3§10 van de Vlaamse Codex stelt de Vlaamse Regering de nadere 
regels voor de samenstelling, de organisatie en werkwijze van de gemeentelijk commissie voor 

ruimtelijke ordening vast; 
 

Op vandaag worden de leden van de GECORO en de fractievoorzitters via e-mail uitgenodigd op 
de vergadering van de GECORO; Tevens ontvangen zij de agenda. Via sharepoint kunnen de 

nodige documenten digitaal geraadpleegd worden. 
Er wordt gevraagd om de documenten van de GECORO niet enkel digitaal beschikbaar te stellen 

aan de leden van de GECORO en de fractievertegenwoordigers, maar om de toegang tot deze 
documenten te verruimen zodat ook de andere gemeenteraadsleden inzage hebben in deze 

documenten. “Niet-fractievertegenwoordigers” van de GECORO maken geen deel uit van de 
GECORO; 

 
Hiervoor is een wijziging van het huishoudelijk reglement van de GECORO nodig; 

 
De GECORO heeft in zitting van 12.10.2015 de wijzigingen met eenparigheid goedgekeurd; 

 
De gemeenteraad besliste op 14.12.2015 om dit punt te verdagen naar de zitting van de 

gemeenteraad van januari 2016 n.a.v. volgende vragen: 
- Aanvulling van artikel 2.1. met “en artikel 8”. 

- Aanvulling van artikel 3.1. met “… de agenda aan alle leden, de voorzitter van elke politieke 
fractie in de gemeenteraad en de fractievertegenwoordigers…” 

 
De GECORO keurde de volgende wijzigingen in zitting van 21.12.2015 met eenparigheid goed: 

- “De GECORO wordt samengeroepen overeenkomstig artikel 5 en artikel 8 van het Besluit van 
de Vlaamse Regering d.d. 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de 

samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening.” 
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- “Minstens 7 kalenderdagen vooraf wordt de agenda aan alle leden en de voorzitters van elke 

politieke fractie in de gemeenteraad en de fractievertegenwoordigers bekend gemaakt.” 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: De volgende wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de GECORO worden 

goedgekeurd: 
 

- “De GECORO wordt samengeroepen overeenkomstig artikel 5 en artikel 8 van het Besluit van 
de Vlaamse Regering d.d. 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de 

samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening.” 

- “Minstens 7 kalenderdagen vooraf wordt de agenda aan alle leden en de voorzitters van elke 
politieke fractie in de gemeenteraad en de fractievertegenwoordigers bekend gemaakt.” 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 

Schepen Nathalie Muylle, schepen, verlaat de zitting. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 10 

 
Vestiging van een erfpachtrecht in het voordeel van AZ Delta vzw op de parking, 
Gasthuisstraat - goedkeuring ontwerp van akte. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 
Op 25 november 2002 stond het OCMW Roeselare de toenmalige parking voor de materniteit 

in de Gasthuisstraat met een oppervlakte van 620 m² kosteloos aan de stad af. Deze parking 
werd nadien door de stad heraangelegd en uitgebreid tot de huidige openbare parking met 31 

parkeerplaatsen. Hierdoor kwam de exploitatie van deze parking in handen van nv Parkeren 
Roeselare. Wegens de verwarring voor de gebruikers van deze parking – bezoekers van het 

ziekenhuis dachten immers dat deze parking bij het ziekenhuis behoort - vraagt AZ Delta vzw in 
zijn brief van 25 april 2014 om van de stad een zakelijk recht te verkrijgen op deze parking en 

doet hiervoor 2 voorstellen van juridische constructie, een zakelijk recht van erfpacht af te 
sluiten met AZ Delta vzw of met het OCMW dat op zijn beurt een zakelijke recht geeft aan AZ 

Delta vzw. 
Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 8 september 2014 principieel 

mee akkoord om een zakelijk recht te vestigen of over te gaan tot een eigendomsoverdracht of 

een andere constructie met betrekking tot de parking ter hoogte van de materniteit en dat de 

modaliteiten hiervan verder zouden onderhandeld worden met AZ Delta en/of het OCMW. De 

parking moet effectief dienen als parking voor familie en bezoekers en mag niet gebruikt 

worden als personeelsparking. De overeenkomst neemt een einde wanneer de 

ziekenhuisactiviteiten op deze site verdwijnen. 

Het verdwijnen van 30 parkeerplaatsen uit de blauwe zone heeft geen gevolgen voor de 

overeenkomst met NV Parkeren. Er komt geen wijziging in het vergoedingsmechanisme. 

Omdat AZ Delta vzw als rechtspersoon de effectieve gebruiker van de parking wordt, werd er 

contact opgenomen met AZ Delta vzw voor het uitwerken van de overeenkomst. Met AZ Delta 

vzw werd overeengekomen om de volgende zaken op te nemen: 

- Er wordt een erfpachtrecht gevestigd op de parking voor de duur van 30 jaar. Deze 
wordt automatisch verlengd met een nieuwe periode van 30 jaar. 

- De parking moet gebruikt worden voor bezoekers en patiënten, niet voor het personeel.  
De parking dient daarom met een slagboom worden afgesloten. Een koppeling aan de 
materniteit dient niet te gebeuren, een koppeling aan ziekenhuisactiviteiten wel. Dit 
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betekent dat de erfpacht automatisch een einde neemt wanneer AZ Delta vzw geen 

ziekenhuisactiviteiten meer ontplooit op de site bij de parking. 
- De vergoeding bedraagt 2.808,00 EUR /jaar, jaarlijks te indexeren. Deze is gebaseerd 

op de eerdere investeringskost in de aanleg van de parking, omgeslagen over 25 jaar 
en verrekend tot 30 jaar. 

Om het goed in erfpacht te kunnen geven moet het gedesaffecteerd worden uit het openbaar 

domein. 

Om dit ter regelen werd door de afdeling Vastgoedtransacties een ontwerp van akte tot 
vestiging van een erfpachtrecht opgemaakt, waarbij de Stad een erfpacht vestigt in het 

voordeel van de vereniging zonder winstoogmerk "Algemeen Ziekenhuis Delta", afgekort “AZ 
Delta”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Rode-Kruisstraat 20, op het volgend 

goed: 
Stad Roeselare  - 1ste afdeling 

13a 44,88ca (volgens opmeting) grond zijnde ‘parking moederhuis’ met alle bijhorende 
infrastructuur, gelegen nabij Gasthuisstraat-Handelsstraat, te nemen uit een perceel, 

gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A zonder nummer, 
tegen een jaarlijkse canon van 2.808,00 EUR, jaarlijks te indexeren. 

 
Dit goed staat afgebeeld als lot nummer D.1 op het opmetingsplan met referentie 

66584/2015, opgemaakt op 10 november 2015 door landmeterskantoor Sabbe +C° te 
Roeselare. 

 
Gelet op de kadastrale fiches en het uittreksel uit het kadastraal plan; 

 
Gelet op artikel 43 en titel VIII Bestuurlijk Toezicht van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Art.1.- De Raad desaffecteert het in erfpacht te geven goed uit het openbaar domein en keurt 
het ontwerp van akte goed. 

 
Art.2.- De Heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve 

inschrijving te nemen bij de overschrijving van voormelde akte. 

 
Art.3.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 

een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan het Provinciaal Gouvernement 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 11 

Ontwerp-overeenkomst voor de verhuur van ruimte in de toren van de Sint-

Amandskerk voor een zendinstallatie aan nv Base Company - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

In de toren van de Sint-Amandskerk, de Coninckplein, bevindt zich sinds 1999 een 
zendinstallatie van nv Mobistar. De vergoeding van de overeenkomst was voor de kerkfabriek 

van Sint-Amand tot de kerk niet meer gebruikt werd voor religieuze doeleinden. Sindsdien is de 
vergoeding voor de Stad. 
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In 2015 werd met nv Belgacom een overeenkomst afgesloten voor de installatie van een 

bijkomende zendinstallatie in de toren met een gelijke termijn en vergoeding als deze van de 
overeenkomst met nv Mobistar. Deze installatie wordt samen met nv Base Company 

geïnstalleerd. 
In de recente onderhandelingen over de overeenkomst met nv Base Company, met zetel te 

1200 Brussel, Neerveldstraat 105, werden dezelfde termijn en vergoeding gevraagd en finaal 
bekomen: 

- 4.800 €/jaar of 1.200 €/kwartaal 
- duur van de overeenkomst: tot 31.01.2020. Op het einde van deze initiële periode zal 

de overeenkomst automatisch worden verlengd met een periode van zes (6) maanden, 
tenzij de huurder of de eigenaar ten minste zes (6) maanden voor het einde van de 

lopende periode per aangetekende brief meedeelt dat hij geen verlenging wenst. 
 

Na de periode tot 31.01.2020 en zes maanden wordt de overeenkomst automatisch en 
onder dezelfde voorwaarden verlengd met periodes van zes (6) maanden tenzij de 

verhuurder of de eigenaar tenminste zes (6) maanden voor het einde van de lopende 
periode per aangetekende brief meedeelt dat hij geen verlenging wenst. 

De overeenkomst gaat in wanneer de zendinstallatie operatief wordt. De zendinstallatie werd 
vergund op 14.12.2015. 

 
Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en plan; 
 
Gelet op artikelen 28§1, 42§1 en 57§1 en titel VIII Bestuurlijk Toezicht van het nieuwe 

gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen 
 

Art.1.- De verhuur en het ontwerp van overeenkomst worden goedgekeurd op voorwaarde van 
het verkrijgen van een bouwvergunning door de huurder. 

 
Art.2.- In toepassing van het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 252§1, wordt 

een beknopte omschrijving van deze raadsbeslissing aan het Provinciaal Gouvernement 
toegezonden voor toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht. 

 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016 
 

 

Schepen Nathalie Muylle, schepen, vervoegt de zitting. 

 

 
AGENDAPUNT nr. 12 

 
Groepsaankoop signalisatie 2016-2019 

Dossier nr. WEG/324-2015 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

DE GEMEENTERAAD 

In het kader van de opdracht “Groepsaankoop signalisatie 2016-2019” werd een bestek met 

nr. WEG/324-2015 opgesteld door de dienst mobiliteit. 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 

* Basisopdracht (Groepsaankoop signalisatie 2016), raming: € 100.876,41 excl. btw of 
€ 122.060,46 incl. 21% btw; 
* Verlenging (Dienstjaar 2017), raming: € 100.876,41 excl. btw of € 122.060,46 incl. 21% 
btw; 
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* Verlenging (Dienstjaar 2018), raming: € 100.876,41 excl. btw of € 122.060,46 incl. 21% 

btw; 
* Verlenging (Dienstjaar 2019), raming: € 100.876,41 excl. btw of € 122.060,46 incl. 21% 

btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 403.505,64 excl. btw of 

€ 488.241,84 incl. 21% btw. 

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. 

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

exact benodigde hoeveelheden. 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat Stad Roeselare de 
procedure zal voeren en in naam van Gemeentebestuur Hooglede, Stadsbestuur Izegem, 

Gemeentebestuur Oostrozebeke, Gemeentebestuur Pittem, Gemeentebestuur Staden en 
Gemeentebestuur Wingene bij de gunning van de opdracht zal optreden. 

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging. 

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. 

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende begrotingswijziging. 

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 leveringen 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; 
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BESLUIT: met algemene stemmen 

Artikel 1 
Het bestek met nr. WEG/324-2015 en de raming voor de opdracht “Groepsaankoop 

signalisatie “2016-2019”, opgesteld door de dienst mobiliteit 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 € 403.505,64 excl. btw of € 488.241,84 incl. 

21% btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4 

Stad Roeselare wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van 
Gemeentebestuur Hooglede, Stadsbestuur Izegem, Gemeentebestuur Oostrozebeke, 

Gemeentebestuur Pittem, Gemeentebestuur Staden en Gemeentebestuur Wingene bij de 
gunning van de opdracht op te treden. 

Artikel 5 
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. 

Artikel 6 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 
 

Artikel 7 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 

niveau. 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016. 

 

 

 

AGENDAPUNT nr. 13 
 

Wijzigingen aan het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen. Vaststelling. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In de gemeenteraad van 23 maart 2015 werd het reglement voor de subsidiëring van 
muziekevenementen goedgekeurd. Dit reglement was een samenvoeging van de vroegere twee 

reglementen: het reglement festivalsubsidie en het reglement muzikale zomerprogrammatie; 
 

Dit reglement werd intern door de dienst Cultuur geëvalueerd. Daarnaast werden ook alle 
indieners van het afgelopen jaar samengebracht om naar hun bevindingen van het reglement te 

polsen. 
 

Aan de hand van deze evaluaties worden volgende wijzigingen voorgesteld: 
 

 Artikel 6: Toekenningsprocedure 
o 6.1 Promotieplan: 

 1 punt voor het betalen van advertentieruimte via gedrukte 
mediadragers 
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 2 punten voor het betalen van advertentieruimte via andere 

communicatiekanalen dan gedrukte mediadragers 
Vervangen door: 

 1 punt voor advertentieruimte via gedrukte mediadragers 
 2 punten voor advertentieruimte via andere communicatiekanalen dan 

gedrukte mediadragers 
 

o 6.3 Betrokkenheid 
 Tussen 51 en 300: 3 punten 

 Tussen 301 en 1000: 4 punten 
 Meer dan 1000: 5 punten 

 
Vervangen door 

 Tussen 51 en 250: 3 punten 
 Tussen 250 en 500: 4 punten 

 Meer dan 500: 5 punten 
 

o 6.4 Aantal toeschouwers schrappen en vervangen door veiligheid: 
 Inzet professionele security: 3 punten 

 Inzet stewards: 1 punt 
 Aanwezigheid op infosessie veiligheid georganiseerd door het 

stadsbestuur: 1 punt 
 Gebruik van middelen voor radiocommunicatie (bv. walkie talkie): 1 punt 

 
o 6.5 Bedieningsgebied schrappen en vervangen door groen 

 Evenement vindt plaats in een groene omgeving: 1 punt 
 Er wordt gewerkt met ecologisch afbreekbaar materiaal (bv. flyer op 

ecologisch papier, ecologisch afbreekbaar bestek, …): 1 punt 
 Op het evenement is er een sensibiliseringscampagne met aandacht 

voor groen: 1 punt 
 Er wordt met lokale en/of biologische producten gewerkt: 1 punt 

 
o 6.6 Duurzaamheid: 

 Schrappen van ‘veiligheid 1 punt’ 
 Aantal punten voor netheid en afvalbeleid optrekken naar 2 

 

 Artikel 7: Uitbetaling 

 Schrappen van de zin ‘na het project dient de aanvrager een 

verslagformulier in’ 
 

 Artikel 10: ‘Overgangsmaatregelen’ schrappen 
 
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: De wijzigingen aan het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen 
worden vastgesteld.  

 
Artikel 2: Het gewijzigd reglement wordt als bijlage gevoegd van deze beslissing. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 
(zie bijlage 1) 
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AGENDAPUNT nr. 14a) 

 
Toekennen van de straatnaam ‘Madeliefjesplein’ aan de verkaveling van Kosimmo. Definitieve 

aanvaarding.  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Voorgesteld wordt om de straatnaam ‘Madeliefjesplein’ toe te kennen aan de verkaveling van 
Kosimmo; 

 
De Culturele Deelraad Erfgoed stelde voor om deze doodlopende straat Mandeliefjesplein te 
noemen; 

Gezien de nieuwe wegenis een doodlopende straat is met een middenplantsoen, wordt voor een 
‘pleinnaam’ gekozen. Ten eerste past dit in het kader van de bloemenstraten in de buurt en ten 
tweede kan het een hulde zijn aan de gesneuvelde Belgische soldaten uit de Eerste 
Wereldoorlog. Zoals de papaverbloem of ‘poppy’ symbool was voor de Britse gesneuvelden en 
de korenbloem of ‘bleuet’ voor de Franse, was het madeliefje het symbool voor de Belgische 
gesneuvelde militairen; 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 21.09.2015, stelde de nieuwe straatnaam 

principieel vast; 
 

Na deze principiële vaststelling werd de procedure voortgezet: 
1. advies Cultuurraad. 

2. openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting). 
3.beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling; 

 
De Cultuurraad Roeselare heeft een gunstig advies gegeven; 

 
Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 03.11.2015 tot en met 02.12.2015, werden er 

geen opmerkingen en/of bezwaren ingediend; 
 

Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 
en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1: De gemeenteraad gaat definitief akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 

‘Madeliefjesplein’ aan de verkaveling van Kosimmo. 
 

Artikel 2: Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 
28 april 1993. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 14b) 

 

Wijzigen deel Dammestraat in Ferdinand Le Hétetstraat. Principiële vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De dienst Infrabel heeft de overweg in de Dammestraat gesupprimeerd. De sluiting gebeurde in 
kader van de veiligheid. Het wegvallen van de overweg in de Dammestraat werd 
gecompenseerd door de aanleg van de nieuwe spoorwegtunnel in de Koning Leopold III-laan; 
 

De ontsluiting van de woonwijk Van Maerlant, ten Oosten van de spoorweg, gebeurt dan 
voortaan via de Beversesteenweg en de nieuwe nabijgelegen spoorwegtunnel en de ontsluiting 

van de andere woonwijk, Ten Hove, ten Westen van de spoorweg, gebeurt via de Rotsestraat 
en eveneens via de nieuwe spoorwegtunne; 

 
Het sluiten van de overweg heeft tot gevolg dat de Dammestraat zal herleid worden in 2 

doodlopende straten. 
Dergelijke situaties zorgen voor verwarring bij de burgers, het GPS-systeem, bij pakjes- en 

koerierdiensten, maar vooral bij de hulpdiensten; 
 

Het lijkt hier aangewezen een gedeelte van de Dammestraat te herbenoemen en nieuwe 
huisnummers toe te kennen; 

 
Er wordt voorgesteld om het oostelijk deel van de Dammestraat te herbenoemen en te 

hernummeren aangezien daar de minste bewoning voorkomt. De Deelraad Erfgoed stelt dan 
ook voor om het westelijk deel, het deel tussen de Rotsestraat en de spoorweg, te 

herbenoemen in ‘Ferdinand Le Hétetstraat’ (onderschrift : Franse oorlogsheld Schuwe 
Maandag 1914); 

 
In een eerste fase dient de gemeenteraad de straatnaam principieel vast te stellen. Daarna 

wordt de procedure voortgezet: 
1. Advies Cultuurraad. 

2. Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting). 
3. Beslissing gemeenteraad voor definitieve aanvaarding; 

 
Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 

en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 
 

Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet regelen de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat principieel akkoord om volgende straatnaam te wijzigen : 
- deel van de Dammestraat in Ferdinand Le Hétetstraat (onderschrift : Franse 

oorlogsheld Schuwe Maandag 1914). 
 

Artikel 2: Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 
28 april 1993. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016. 

 
 

 
  



25.01.2016 38 
_________________________________________________________________________________ 
 

AGENDAPUNT nr. 14c) 

 
Toekennen van de straatnaam “Duivelsstraat” aan nieuwe verkaveling Hectaar en wijzigen 
van twee bestaande adressen. Principiële vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Door Hectaar nv werd op 16.07.2015 een aanvraag tot verkaveling ingediend; 

Het college van burgemeester en schepenen heeft hiervoor een vergunning verleend in zitting 

van 07.12.2015. 
De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 3 deelkadasterpercelen in 8 loten (6 open 

en 2 halfopen bebouwingen) + het voorzien van een elektriciteitscabine + openbare wegenis; 
 

De Deelraad Erfgoed stelt voor om de straatnaam “Duivelsstraat” toe te kennen aan de nieuwe 
straat. De oude Duivelsstraat werd destijds herbenoemd en geïntegreerd in de 

Beversesteenweg, waardoor de straatnaam ‘Duivelsstraat’ niet meer gebruikt wordt of niet 
meer bestaat. 

Het lijkt aangewezen om voor de nieuw aan te leggen straat een nieuwe straatnaam toe te 
kennen, en dus de nieuwe straat niet op te nemen in de Beversesteenweg met bestaande 

huisnummers. Er wordt eveneens geopteerd om het stuk bestaande Beversesteenweg met de 
2 huisnummers 585A en 587 ook te herbenoemen in Duivelsstraat. De herbenoeming van dit 

gedeelte Beversesteenweg houdt in dat er 2 bestaande adressen moeten wijzigen. De 
bewoners worden hiervan verwittigd per aangetekend schrijven; 

 
In een eerste fase dient de gemeenteraad de straatnaam principieel vast te stellen. Daarna 

wordt de procedure voortgezet: 
1. Advies Cultuurraad. 

2. Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting). 
3. Beslissing gemeenteraad voor definitieve aanvaarding. 

 
Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 

en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
  

Artikel 1: De gemeenteraad gaat principieel akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 
‘Duivelsstraat’ aan nieuwe verkaveling Hectaar, + wijzigen van 2 bestaande adressen. 

 
Artikel 2 : Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 

28 april 1993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 14d) 

 

Toekennen van de straatnaam “Rozendaalstraat” aan de nieuwe verkaveling van Nemadeco, 

Beversesteenweg. Principiële vaststelling. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Door Nemadeco nv werd op 15.07.2015 een aanvraag tot verkaveling ingediend. Het college 

van burgemeester en schepenen heeft hiervoor een vergunning verleend in zitting van 
21.12.2015. 

De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 3 deelkadasterpercelen in 25 loten (4 
halfopen en 21 gesloten bebouwingen), + het voorzien van een elektriciteitscabine en interne 

openbare wegenis; 
 

Op 05.08.2015 werd, voor de toekenning van een nieuwe straatnaam, advies gevraagd aan de 
Deelraad Erfgoed; 

 
De Deelraad Erfgoed stelde op 02.09.2015 voor om de naam ‘Rozendaalstraat’, naar een oud 

toponiem, toe te kennen; 
 

In een eerste fase dient de gemeenteraad de straatnaam principieel vast te stellen. Daarna 
wordt de procedure voortgezet: 

1. Advies Cultuurraad. 
2. Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting). 

3. Beslissing gemeenteraad voor definitieve aanvaarding; 
 

Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 
en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat principieel akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 
‘Rozendaalstraat’ aan nieuwe verkaveling van Nemadeco, Beversesteenweg. 

 
Artikel 2: Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 

28 april 993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 14e) 
 

Toekennen van de straatnaam “Ovenstraat” en “Ter Biest” aan bedrijvengebied Ovenhoek in 
de Oostnieuwkerksesteenweg. Principiële vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Op 24.10.2011 werd het inrichtingsplan Roeselare-West, noordelijk deel, principieel 
goedgekeurd; 
 
Op 29.04.2013 werd binnen hetzelfde inrichtingsplan, het zuidelijk deel principieel 
goedgekeurd; 
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Op 11.03.2015 verleende de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar een 

stedenbouwkundige vergunning aan de WVI voor de realisatie van het noordelijk deel en het 
aanleggen van de bijhorende wegenis; 

 
Op 27.04.2015 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om dit 

bedrijventerrein de naam ‘Ovenhoek’ te geven; 
 

De WVI, die het terrein zal realiseren, stelt geen specifieke straatnamen voor. Al leggen zij er 
wel de nadruk op om geen te moeilijke naam te geven, gezien de bedrijven die er zullen 

gevestigd zijn, vaak buitenlandse klanten en leveranciers hebben; 
 

Op 16.06.2015 stelde de Deelraad voor om het Noordelijk deel de straatnaam ‘Ovenhoek’ te 
geven, gelinkt aan de nabije Ovenstraat, de verbrandingsoven Mirom en het feit dat bij 

archeologisch onderzoek aldaar sporen van een veldsteenoven gevonden zijn. 
Voor de straat in het Zuidelijk deel, stelde de Deelraad op 02.09.2015 voor om deze straat 

‘Ter Biest’ te noemen, naar een oude heerlijkheid die in de buurt lag; 
 

In een eerste fase dient de gemeenteraad de straatnaam principieel vast te stellen. Daarna 
wordt de procedure voortgezet: 

1. Advies Cultuurraad. 
2. Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting). 

3. Beslissing gemeenteraad voor definitieve aanvaarding. 
 

Het decreet van 28 januari 1977 regelt de bescherming van de namen van openbare wegen 
en pleinen. Het decreet van 29 november 2002 wijzigt het decreet van 28 januari 1977; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Artikel 1: De gemeenteraad gaat principieel akkoord om volgende straatnaam toe te kennen : 

‘Ovenstraat’ en ‘Ter Biest’ aan het bedrijvengebied Ovenhoek in de 
Oostnieuwkerksesteenweg. 

 
Artikel 2: Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van 

28 april 993. 
 

Aldus gedaan in openbare vergadering van 25 januari 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 14 
 
Psilon 

Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering op 16 juni 2015 en toekenning 

van het mandaat aan deze vertegenwoordigers. 

 
DE GEMEENTERAAD: 
 
In de gemeenteraadszitting van 21.02.2005 werd beslist tot definitieve deelname aan de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov; 
 
Gelet op artikel 44,1ste en 3de alinea van het Vlaams Decreet van 06.07.2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient te 
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worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat cfr. artikel 44, 3° lid aldus: 
- voor elke algemene vergadering de vertegenwoordigers van de Stad door de gemeenteraad 
moeten benoemd worden. 
- en dat ook hun mandaat daarbij moeten vastgesteld worden. 
 
In de omzendbrief BB 2013/5 van Vlaams Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt meegedeeld dat vanaf 1 mei 2013 niet meer 
voor iedere algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet aangeduid worden. 

Deze vertegenwoordiger kan nu voor de volledige duur van de legislatuur aangeduid worden. De 
toepassing hiervan is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent bepalen. Dit betekent 

dat in bepaalde gevallen eerst een statutenwijziging moet plaats vinden. De vaststelling van het 
mandaat moet wel nog steeds voor elke algemene vergadering; 

 
In de statuten van Psilon ov werd de bepaling opgenomen dat voor elke algemene vergadering 
de vertegenwoordigers moeten aangeduid worden door de gemeenteraad. Dit betekent dat een 

statutenwijziging noodzakelijk is vooraleer de vertegenwoordigers namens de stad kunnen 
aangeduid worden voor de ganse legislatuur. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 april 2014 en in de buitengewone algemene vergadering van Psilon ov op 
19 juni 2014. Deze werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 september 2014; 
 

 
Gelet op de uitnodiging d.d. 31 maart 2015 met alle bijhorende stukken van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov – Psilon tot 
de algemene vergadering op 16 juni 2015 met volgende agenda: 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014. 
1.1. Verslag van de raad van bestuur. 
1.2. Verslag van de commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014. 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 
4. Vervanging van drie waarnemend bestuurders. 
 
In de gemeenteraadszitting van 24 november 2014 werden mevr. Ria Vanzieleghem, dhr. 
Frederik Nuytten en mevr. Leen Sercu aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene 

vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur. 
 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
 
De stad Roeselare beschikt als houder van 2764 aandelen over 2764 stemmen in de 
algemene vergadering; 

 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 
GAAT OVER: 
 
Artikel 1: tot de stemming over de agenda: 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 17 onthoudingen (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, Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip 

Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse)  

 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de vermelde punten op de agenda, waarbij een 
beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 
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vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen ov – Psilon op 16 juni 2015. 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014. 
1.1. Verslag van de raad van bestuur. 
1.2. Verslag van de commissaris. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014. 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 
4. Vervanging van drie waarnemend bestuurders. 
 

Artikel 2: tot de toekenning van het mandaat aan de vertegenwoordigers namens de Stad voor 
de algemene vergaderingen op 16 juni 2015. 
 

BESLUIT, Met algemene stemmen - 15 onthoudingen (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, Filip Deforche, Cyriel Ameye en 
Immanuel De Reuse)  
 
- Aan mevr. Leen Sercu, gemeenteraadslid, De Munt 37 bus 21, 8800 Roeselare, 
wordt het mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 
2015. 
- Aan dhr. Frederik Nuytten, gemeenteraadslid, Ardooisesteenweg 36, 8800 
Roeselare, wordt het mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 
16 juni 2015. 
- Mevr. Ria Vanzieleghem, gemeenteraadslid, Pastoriestraat 16, 8800 Roeselare,  
wordt het mandaat toegekend voor de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 
2015. 
 

Artikel 3: De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te  
stemmen op de beslissing genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de algemene vergadering van Psilon ov van 16 juni 2015, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Artikel 4: Het College van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen ov - Psilon, Ambassadeur 
Baertlaan 5, 8500 Kortrijk. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr.16 
 

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw (PWA). Vervanging van een vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering en de raad van bestuur. 

 
DE GEMEENTERAAD 

 
Gelet op de principebeslissing van de gemeenteraad van 06.11.1995 houdende de oprichting 

van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Roeselare; 
 

Volgens de beslissing van de gemeenteraad dd. 06.11.1995 opteerde het Stadsbestuur om 
twaalf vertegenwoordigers te benoemen als leden van deze vereniging: 

- zes leden aan te duiden namens de gemeenteraad 
- zes leden aan te duiden door de representatieve vertegenwoordigingen in de Nationale 

Arbeidsraad; 
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Deze vertegenwoordigers moeten niet noodzakelijk gemeenteraadsleden of ocmw-raadsleden 

zijn; 
 

In de gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 werden de vertegenwoordigers namens de 
gemeenteraad voor de algemene vergadering en de raad van bestuur aangeduid: 

- Dhr. Jose Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare 
- Mevr. Veroniek Desender, Diksmuidsesteenweg 357, 8800 Roeselare 

- Dhr. Henk Kindt, schepen, Batavialaan 105, 8800 Roeselare 
- Mevr. Annelies Meesschaert, Walkurenstraat 32, 8800 Roeselare 

- Dhr. Maarten Vinckier, Gitsestraat 50, 8800 Roeselare, 
- Dhr. Bart De Meulenaer, Weststraat 126, 8800 Roeselare; 

 
Met het e-mailbericht d.d. 04.01.2016 deelde de Fractie Groen mee dat mevr. Annelies 

Meesschaert wordt vervangen door mevr. Ingrid Vermeulen; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 

GAAT OVER: 
 

tot de geheime stemming, waaraan vijfendertig leden deelnemen voor de aanduiding van mevr. 
Ingrid Vermeulen als lid van de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw 

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Roeselare ter vervanging van mevr. Annelies 
Meesschaert; 

 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag : 

Mevr. Ingrid Vermeulen bekomt vierentwintig ja-stemmen. 
Er zijn drie neen-stemmen en acht onthoudingen, 

 
BESLUIT, algemeen: 

 
Artikel 1: Mevr. Ingrid Vermeulen wordt aangeduid als lid namens de gemeenteraad in de 

algemene vergadering en de raad van bestuur van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
van Roeselare ter vervanging van mevr. Annelies Meesschaert. 

 
Artikel 2: Volgende leden maken namens de gemeenteraad deel uit van de algemene 

vergadering en de raad van bestuur van vzw Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap: 
- Dhr. Jose Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare 

- Mevr. Veroniek Desender, Diksmuidsesteenweg 357, 8800 Roeselare 
- Dhr. Henk Kindt, schepen, Batavialaan 105, 8800 Roeselare 

- Mevr. Ingrid Vermeulen, Bornstraat 35, 8800 Roeselare 
- Dhr. Maarten Vinckier, Gitsestraat 50, 8800 Roeselare, 

- Dhr. Bart De Meulenaer, Weststraat 126, 8800 Roeselare. 
 

Artikel 3:  
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan vzw PWA, Guido Gezellelaan 7, 

8800 Roeselare. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 

 
 

  



25.01.2016 44 
_________________________________________________________________________________ 
 

AGENDAPUNT nr. 17 

 
Stedelijke Noord-Zuidraad Roeselare - vervanging van een vertegenwoordiger namens de 
politieke fracties voor de algemene vergadering. 
 
DE GEMEENTERAAD : 
 
In de gemeenteraadszitting van 25.04.2005 werden de statuten van de Stedelijke Noord-
Zuidraad Roeselare goedgekeurd; 
 
Cfr. art. 5 van de statuten moet na het hernieuwen van de gemeenteraad de Stedelijke Noord-
Zuidraad Roeselare hersamengesteld worden; 
 
Artikel 4 van de statuten bepaalt de samenstelling: 
Stemgerechtigde leden: 
1. Alle Roeselaarse groepen die hoofdzakelijk actief zijn rond de Noord-Zuidthematiek of 

Mensenrechten en die voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze Noord-Zuidorganisaties 
kunnen maximum 2 leden afvaardigen. Elke organisatie heeft 1 stem. Elk individu kan slechts 
1 organisatie vertegenwoordigen. 
 

Niet stemgerechtigde leden: 
2. namens het Stadsbestuur: de bevoegde schepen en de ambtenaar, verantwoordelijk voor 

internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. 
 
schepen Noord-Zuidbeleid: Henk Kindt 
ambtenaren: Greet Claeys, Björn Degroote en Delphine Lerouge 

 
3. elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zij kunnen maximum 1 

waarnemer afvaardigen. 
 

4. leden die omwille van hun interesse, deskundigheid of ervaring inzake internationale 
samenwerking en duurzame ontwikkeling worden opgenomen, mits een coöptatie door een 
gewone meerderheid van de aanwezige leden in de Noord-Zuidraad; 

 
In de gemeenteraadszitting van 18 maart 2013 werden de vertegenwoordigers namens de 
politieke fracties aangeduid voor de algemene vergadering van de Stedelijke Noord-Zuidraad 
Roeselare: 
- CD&V: dhr. Thomas Goethals, Kardinaal Cardijnlaan 146, 8800 Roeselare. 
- N-VA : mevr. Lut Vanbrussel, Kerelsstraat 17, 8800 Roeselare. 
- sp.a: dhr. Geert Doom, Toekomststraat 19, 8800 Roeselare 
- Vlaams Belang: mevr. Arlette Temperman, Wilde Kastanjestraat 14, 8800 Roeselare 
- Groen: mevr. Erika Vanderper, Stadenstraat 68, 8800 Roeselare. 
- Open Vld: mevr. Gwendoline Lefere, Kwarteldreef 64, 8800 Roeselare; 
 
Gelet op de e-mail van de fractie Groen met vraag om mevr. Erika Vanderper te vervangen door 
mevr. Ingrid Vermeulen; 
 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op art. 200 van het gemeentedecreet; 
 
GAAT OVER : 
 
tot de geheime stemming, waaraan vijfendertig leden deelnemen voor de aanduiding van mevr. 
Ingrid Vermeulen namens de fractie Groen als lid van de algemene vergadering van de 
Stedelijke Noord-Zuidraad Roeselare ter vervanging van mevr. Erika Vanderper: 
 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag : 
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Mevr. Ingrid Vermeulen bekomt eenentwintig ja-stemmen 

Er zijn drie neen-stemmen, tien onthoudingen en één blanco-stem. 
 
BESLUIT, algemeen: 
 
Artikel 1: Mevr. Ingrid Vermeulen wordt, namens de fractie Groen, aangeduid als lid van de 
algemene vergadering van de Stedelijke Noord-Zuidraad ter vervanging van mevr. Erika 
Vanderper. 
 
Artikel 2: De volgende personen maken namens de politieke fracties deel uit van de Stedelijk 
Noord-Zuidraad Roeselare: 
 
- CD&V: dhr. Thomas Goethals, Kardinaal Cardijnlaan 146, 8800 Roeselare. 
- N-VA : mevr. Lut Vanbrussel, Kerelsstraat 17, 8800 Roeselare. 
- sp.a: dhr. Geert Doom, Toekomststraat 19, 8800 Roeselare 
- Vlaams Belang: mevr. Arlette Temperman, Wilde Kastanjestraat 14, 8800 Roeselare 
- Groen: mevr. Ingrid Vermeulen, Bornstraat 35, 8800 Roeselare. 
- Open Vld: mevr. Gwendoline Lefere, Kwarteldreef 64, 8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 
 
 

 
AGENDAPUNT nr. 18 

 
Aanstellen van een waarnemend secretaris bij verhindering van de stadssecretaris. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Met de beslissing van 18 november 2013 werden de heer Piet Ternest, IKZ-coördinator en de 

heer Didier Pillaert, departementshoofd aangesteld om in toepassing van artikel 81 en artikel 
82 van het gemeentedecreet te fungeren als waarnemend secretaris bij verhindering van de 

secretaris; 
 

Het is echter wenselijk om de vervanging van de secretaris wegens een gebeurlijke tijdelijke 
verhindering aan te passen aan de nieuwe organisatiestructuur; 

 
Bij afwezigheid van de stadssecretaris ten gevolge van een opdracht, verlof of ziekte minder 

dan vier weken wordt deze ambtshalve vervangen door de directeur ondersteuning. Bij 
afwezigheid van de directeur ondersteuning wordt de secretaris ambtshalve vervangen door de 

directeur van het managementteam met de meeste anciënniteit in de Stad Roeselare.  
In geval van een noodzakelijke vervanging van de stadssecretaris tijdens enkel de zitting van het 

college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, kan de secretaris als 
secretaris van de vergadering worden vervangen door een medewerker van het departement 

bestuurszaken die voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van 
secretaris, zoals decretaal voorzien; 

 
Gelet op het arbeidsreglement met in bijlage het organigram (bijlage 5); 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 
Gelet op 81 en 82 van het gemeentedecreet; 

 
BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Artikel 1:  

De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 waarbij dhr. Piet Ternest, IKZ-coördinator en 
dhr. Didier Pillaert, Departementshoofd werden aangesteld om in toepassing van artikel 81 en 

82 van het gemeentedecreet te fungeren als waarnemend secretaris bij verhindering van de 
secretaris, wordt opgeheven. 

 
Artikel 2: 

De directeur ondersteuning en bij zijn afwezigheid de directeur van het managementteam met 
de meeste anciënniteit in de Stad Roeselare worden aangesteld om in toepassing van artikel 

81 en 82 van het gemeentedecreet te fungeren als waarnemend secretaris. 
 

Artikel 3: 
In geval van een noodzakelijk vervanging van de stadssecretaris tijdens een zitting van het 

college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, wordt de secretaris 
vervangen als secretaris van de vergadering door een medewerker van het departement 

bestuurszaken, die voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van 
secretaris, zoals decretaal voorzien. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 
 

 
Toegevoegd punt: 

Stille studieruimten voor blokkende studenten. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In toepassing van art. 22 van het Vlaams Gemeentedecreet en art. 5 § 1 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad; 

  
NEEMT AKTE: 

van het toegevoegd punt, ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, bij e-mail d.d. 
20 januari 2016 betreffende stille studieruimten voor blokkende studenten; 

 
AANHOORT: 

de toelichting van dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, met volgende motivering: 
 

“Begin deze maand las ik in de krant dat studenten in Gent op zoek waren naar een leuke plek 
om te blokken en dat ze hiervoor zelfs na een Facebook-oproep met 75 studenten naar de 

toonzalen van Ikea zijn getrokken. 
Waar ik in mijn studententijd mij tijdens de blok terug trok om in eenzaamheid te kunnen 

studeren, blijken steeds meer studenten van vandaag gezamenlijk te willen blokken. Dat zorgt 
voor capaciteitsproblemen.    

Het begon in de bibliotheken van Leuven, Gent, Antwerpen, Kortrijk, … Dus steden met 
onderwijsinstellingen waar de studenten ook zijn ingeschreven.   Maar daarna verbreedde het 

fenomeen zich naar veel andere steden.  
Ook in het bibliotheekgebouw / kenniscentrum Arhus kennen we het fenomeen.   ’s Morgens 

bij de openingstijd staan de studenten al te dringen om binnen te kunnen en een goede plaats 
te bemachtigen. 

De grote aanwezigheid van plaats innemende studenten tijdens de blokperiode zorgt soms voor 
ongemakken bij de studenten, maar ook voor de gewone  bezoekers van Arhus. 

Hoe groot het aantal plaatsen nu ook is in vergelijking met vroeger,  de capaciteit blijft beperkt.  
Dat betekent dat sommigen geen plaats krijgen, of dat ze in de weinig ergonomische leeszetels 

terecht moeten. 
Het feit dat de ruimten niet gecompartimenteerd zijn, betekent ook dat alle geluid hoorbaar is 
over de ganse verdieping. 
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En ten slotte voelen sommige studenten die niet in een afgesloten ruimte zitten, zich verstoord, 

wanneer gewone bibliotheekbezoekers in Arhus rondslenteren en in de boeken gaan snuisteren.  
Om zowel de studenten te helpen, maar ook de gewone bibliotheekbezoeker niet het gevoel te 

geven dat hij verdrongen wordt door de studenten, zou het goed zijn dat het stadsbestuur mee 
helpt zoeken naar oplossingen. 

Momenteel zijn er een aantal leegstaande kerken en kloosterdelen in Roeselare.   Misschien 
kan het stadsbestuur mee helpen faciliteren dat deze weinig gebruikte of ongebruikte gebouwen 

geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor blokkende studenten. 
Voorstel van beslissing : 

De gemeenteraad vraagt aan het schepencollege de mogelijkheden te onderzoeken om 
leegstaande of weinig gebruikte kerken of andere ruimten geheel of gedeeltelijk te laten 

gebruiken als stille studieruimte door studenten onder nog te bepalen voorwaarden. 
            “ 

 
Met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat het samen studeren inderdaad een hype is; 

dat men nu verkiest om samen te komen in bv. bibliotheken; dat deze vraag ook gesteld werd 
in de jeugdraad en dat dan ook direct op de vraag werd ingespeeld; dat begin januari een 

presentatie werd gegeven aan het college van burgemeester en schepenen door de jeugddienst 
en ARhus; dat er een overzicht werd gemaakt van locaties die zouden kunnen ter beschikking 

gesteld worden van studenten; dat het onderzoek dus reeds gebeurde; dat het college van 
burgemeester en schepenen besliste om in overleg met de studenten de locatie te bepalen; dat 

dit zal voorgelegd worden aan de jeugdraad in de loop van volgende week; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid of ook rusthuizen bereid zijn om hieraan mee te 
werken; 

 
En met antwoord van schepen Geert Depondt dat dit geen probleem is; 

 
BESLUIT: 

 
Enig artikel: Er wordt geen stemming gevraagd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 25 januari 2016. 

 
 


