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GEMEENTERAAD D.D. 21 MAART 2016 
 

 
 

Aanwezig:         34 raadsleden 
Kris Declercq: burgemeester; 

Dirk Lievens: voorzitter gemeenteraad; 
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, José 

Debels, Marc Vanwalleghem, Bart Wenes; schepenen; 
Frans Dochy, Luc Martens, 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, Stefaan Van Coillie en Steven 

Dewitte, raadsleden. 
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem. 

Bart Vandenbroucke, directeur ondersteuning, wnd. stadssecretaris 
 

Verontschuldigd: 
Dhr. Geert Sintobin, stadssecretaris 

 
Afwezig: - 

 
Afwezig bij de aanvang van de zitting:  

Dhr. Geert Depondt: schepen 
Dhr. Francis Reynaert, dhr. Bart De Meulenaer en dhr. Maxim Deweerdt: raadsleden 

 
 

MET OPEN DEUREN: 
 

 
Mededelingen: 

 
* De voorzitter deelt mee: 

- dat hij in toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad de toelating heeft 
verleend voor het maken van opnames. 

- dat koning Filip I woensdag een bezoek brengt aan de tentoonstelling over koning Albert I. 
- dat mevr. Ria Vanzieleghem, raadslid, nu fractieleider is van de CD&V. 

 
* Op vraag van raadsleden worden de volgende A-punten behandeld als B-punten: 3, 7, 8 en 9. 
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A-punten: 

 
AGENDAPUNT nr. 1 

 
Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 29 februari 2016 - goedkeuring. 

DE GEMEENTERAAD: 

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 29 februari 2016 ter goedkeuring voorgelegd; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen: 

Enig artikel: de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 29 februari 2016 worden 
goedgekeurd. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 

 
 

Dhr. Bart De Meulenaer en dhr. Francis Reynaert, raadsleden, vervoegen de zitting. 

 

 

AGENDAPUNT nr. 2 

 

Vraag om uitleg d.d. 11.03.2016 van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende speelpleintjes in onze stad. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Filip Deforche, raadslid Vlaams Belang, ingediend bij schrijven van 
11.03.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de speelpleintjes in onze stad; 
 

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

vragen: 
“Hoe zit het met onze speelpleintjes? Waar blijft de inventaris van deze speelpleintjes in onze 

stad? Waar werd controle uitgevoerd? Waar werden de speeltuigen vernieuwd? Op welke 
manier zal het college van burgemeester en schepenen ervoor zorgen dat kleine kinderen zich 

in de komende maanden veilig kunnen ontspannen? Wordt er door de politie bijvoorbeeld 
gerichte controle uitgevoerd tegen druggebruik, en op welke manier”; 

 
Met het antwoord van schepen Michèle Hostekint dat er in Roeselare 47 openbare 

speelterreinen zijn; dat ieder speelterrein 3 à 4 keer per jaar gecontroleerd wordt; dat dit een 
standaardcontrole is waarbij de focus vooral ligt op splinters aan toestellen, scharnierpunten en 

ophangsystemen; dat jaarlijks de toestellen grondiger worden gecontroleerd; dat afhankelijk van 
de toestand van de toestellen in samenspraak met de technische medewerkers een 

werkplanning wordt opgemaakt waarbij drie categorieën van werk bestaan: dringend 
(veiligheid), ingreep op middellange termijn en standaard onderhoud; dat de laatste jaren 

nieuwe pleintjes werden aangelegd in Beitem (Koolbrandersstraat, Lucien Bockstaelstraat, 
Beheydstraat) en dat het plein op de Kapelhoek en het plein in de Rosmolenstraat (Oekene) 

volledig gerenoveerd werden; dat het speelplein op de Forenzenparking een tijdelijk plein is; dat 
het pleintje in het stadpark een nieuw toestel heeft sinds september 2015; dat de stad twee 

vormen van ontspannen aanbiedt: een kind kan deelnemen aan de vele vakantie-initiatieven 
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waar jongeren zich inzetten om de kinderen een fijne vakantie te bezorgen; dat er daarnaast 

vaste speelpleinen en diverse tijdelijke speelmogelijkheden zijn om de zomer op een leuke 
manier door te brengen; dat de lijst van speelpleinen kan teruggevonden worden op de website; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is met de opvolging en met vraag wanneer 

de nieuwe speelpleinkaart zal klaar zijn; 
 

En met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat er geen nieuwe speelpleinkaart werd 
gemaakt maar dat de speelpleinkaarten steeds geüpdatet wordt; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten; 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 

 
 

Dhr. Geert Depondt, schepen en dhr. Maxim Deweerdt, raadsleden, vervoegen de zitting. 

 

 

Vraag om uitleg d.d. 16.03.2016 van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA, betreffende het 

filmarchief. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van mevr. Justine Pillaert, raadslid N-VA, ingediend bij schrijven van 16.03.2016 
waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 

filmarchief; 
 

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

“Waar kunnen de burgers de gedigitaliseerde beelden bekijken? Is er geen mogelijkheid om 
historische beelden en filmpjes online te zetten zodat alle inwoners en andere belangstellenden 

ervan kunnen genieten?”; 
 

Met het antwoord van schepen Bart Wenes dat het de taak van het archief is om in te staan 
voor een duurzame bewaring en een goede ontsluiting van collecties; dat onlangs het 

archiefbeheerssysteem werd aanbesteed; dat dit jaar dient om het systeem operationeel te 
maken en te implementeren en dat stap voor stap de informatie ter beschikking zal gesteld 

worden bv. via internet, dus ook het filmmateriaal, fotomateriaal, archiefmateriaal,…; dat in de 
loop van 2017 het filmjournaal en de verschillende andere archieven digitaal ter beschikking 

zullen gesteld worden; dat de prioriteit uitgaat naar de bestanden van de dienst burgerlijke 
stand, wettelijke passeringen, fotocollectie en fotoarchief, bidprentjes en een aantal belangrijke 

inventarissen zoals bouwvergunningen en personeelsdossiers; dat sommige zaken ter 
beschikking zullen gesteld worden van het publiek en dat andere zaken enkel intern toegankelijk 

zullen zijn; dat sedert 2012 via TERF de erfgoedbank werd opgericht; dat op de website van de 
stad hieromtrent weinig info terug te vinden is; dat dit zal doorgegeven worden aan de dienst 

Communicatie met vraag om een link te maken naar de erfgoedbank; dat historische info daar 
kan teruggevonden worden; dat digitaliseren een werk van lange adem is en dient te gebeuren 

in samenwerking met de andere gemeenten; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat zij uitkijkt naar de digitalisatie en met dank om 
een link op de website te plaatsen: 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
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Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 

 

Vraag om uitleg d.d. 16.03.2016 van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, betreffende 

sportinfrastructuur in Roeselare. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V, ingediend bij schrijven van 
16.03.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 

over de sportinfrastructuur in Roeselare; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Stefaan Van Coillie, raadslid CD&V en met vraag waar de 

clubs volgend seizoen hun sport kunnen beoefenen en wanneer ze daarover zekerheid krijgen; 
 

En met antwoord van schepen José Debels dat er een onderscheid dient gemaakt te worden 
tussen omnisportinfrastructuur en sportinfrastructuur met een specifiek karakter; dat voor 

omnisportinfrastructuur ook beroep kan gedaan worden op schoolsportaccommodaties zoals 
sportzaal De Ark Oekene, sporthal VMS, sportzaal basisschool De Vlieger; dat deze zalen zullen 

geïntegreerd worden in het verhuursysteem per 01.09.2016; dat bepaalde sporten omwille 
van hun specifiek karakter sportinfrastructuur vragen die moelijker kan gedeeld worden met 

andere disciplines: 
- gevechtsporten: zij kunnen momenteel nog steeds terecht in het stedelijk sportstadion; dat 

het echter wenselijk is dat zij over een grotere ruimte beschikken om te trainen 
- Hockey club Roeselare: zij kunnen momenteel nog terecht op het voetbalveld van Sint-Idesbald; 

dat dit plein kan gebruikt worden tot de school de nieuwbouw start; dat hiervoor gesprekken 
bezig zijn met scholen en dat hierover binnenkort een akkoord wordt verwacht; dat zij eventueel 

ook het voetbalveld van Onze Kinderen kunnen gebruiken; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat hij blij is dat er samengezeten wordt voor het 
zoeken naar oplossingen en dat uit het antwoord mag geconcludeerd worden dat het wegvallen 

van het sportterrein van Sint-Idesbald geen probleem vormt en met vraag of een mogelijks 
nieuw veld voor de Hockey wel tijdig kan aangelegd worden; 

 
En met antwoord van schepen José Debels dat de Hockeyclub al bezig is met het bekijken van 

de mogelijkheid voor het gebruik van kunstgras; dat er niet mag vooruitgelopen worden op de 
beslissing; dat ook rekening moet gehouden worden met het toekennen van een 

investeringssubsidie en dat daarnaast ook nog het sportterrein op Sint-Idesbald kan gebruikt 
worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 17.03.2016 van mevr. Siska Rommel, raadslid N-VA, betreffende het 

parkeerbeleid. 
 

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 17.03.2016 
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waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 

parkeerbeleid in de stad; 
 

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

“- Zal de Stad Roeselare een dergelijke oefening maken en dus de parkeertarieven en -tijden 
opnieuw bekijken? 

- Het gratis parkeren over de middag werd van 2u naar 1u gebracht. Is er zicht op het aantal 
retributies die nv Parkeren uitschrijft over de middag? Is het aantal hoger in de buurt van 

restaurants? 
- Wordt er overwogen om terug 2u gratis parkeren in te voeren over de middag om zo de 

horeca een duwtje in de rug te geven?”; 
 

En met het antwoord van schepen Griet Coppé dat in 2014 een grondige analyse werd 
gemaakt over het parkeren en dat het nieuwe parkeerbeleid werd voorgesteld aan de 

gemeenteraad; dat dit ook besproken werd in de commissie; dat in het begin van de legislatuur 
werd beslist om het verkeer in de stad te beperken; dat het niet de bedoeling is om de mensen 

te plagen maar wel om het verkeer en het parkeren georganiseerd te krijgen; dat hetgeen 
UNIZO naar voorschuift als ideale gebeurt in Roeselare; dat het afschaffen van de tarieven 

onmogelijk is voor de bewoners van het centrum omdat zij ook het openbaar domein gebruiken, 
alsook voor de kortparkeerders omdat zij geen plaats meer zouden hebben; dat het persbericht 

dient genuanceerd te worden en dat de provinciale voorzitter van UNIZO zegt dat Roeselare 
één van de voorbeelden is; dat wat betreft de vraag over het aantal retributies dat nv Parkeren 

uitschrijft over de middag en of dit al dan niet hoger is in de buurt van restaurants in de korte 
tijdspanne niet kon verzameld worden en met vraag om deze vraag schriftelijk te stellen; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat ze geen voorstander is om gratis te parkeren in 

de stad; dat zij echter wel voorstander is om over de middag het gratis parkeren te veranderen 
van 1 uur naar 2 uur; dat in het TV journaal blijkt dat de handelaars klaagden over 

klantenverlies n.a.v. het autoluw beleid; dat dit ook invloed heeft op de leegstand, dat de 
subsidie echter niet volstaat; dat in deze ook het parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid belangrijk is; 

dat men hoort dat de mensen Roeselare mijden omdat ze de weg niet meer vinden en dat 
daarnaast nog vele mensen die niet van Roeselare zijn nog eens op de bon komen door de 

camera aan het station; dat ook een specifiek tarief werd ingediend voor het parkeren: 1ste 
zaterdag van de maand dient slechts één euro betaald te worden om 4 uur te parkeren; dat 

ook het SMS-parkeren en de city-app werd ingevoerd; 
 

En met antwoord van schepen Griet Coppé dat op 01.09.2014 het parkeerbeleid werd 
aangepast waarbij toen beslist werd om het gratis uur parkeren over de middag te beperken 

tot 1 uur; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 17.03.2016 van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open Vld, 

betreffende het onderhoud en de veiligheid van de Trax-site. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open VLD, ingediend bij schrijven van 
17.03.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 



21.03.2016  93 
 

 

 

 

over het onderhoud en de veiligheid op de Trax-site; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Francis Reynaert, raadslid Open VLD en met volgende 
vragen: 

-  Waarom blijkt het altijd zo gemakkelijk om slordig om te gaan met centen als ze niet uit eigen 
zak moeten komen? 

- Moet er geen hek of poort geplaatst worden om de site toch enigszins af te sluiten? 
- En wat betreft de veiligheid is het onverantwoord dat bij activiteiten zo dicht bij de onbewaakte 

treinsporen kan gekomen worden; 
 

En met het antwoord van schepen Nathalie Muylle dat naar het verhuren van de ruimte toe de 
site goed wordt opgevolgd; dat het vervolg van de bouwwerken snel komt: voorgebouw slopen, 

starten met de bouw van de polyvalente zaal en de aanleg van de groenomgeving; dat de vloer 
begin juni opnieuw zal aangelegd worden; dat wat het plaatsen van een afsluiting of een poort 

betreft, de site inderdaad beter zou afgesloten worden; dat dit echter niet mogelijk is omdat er 
een erfdienstbaarheid loopt over het terrein voor de achterliggende betoncentrale; dat het de 

bedoeling is bij de aanleg van de groenomgeving het plateau erbij te betrekken; dat reeds 
gezocht werd naar een oplossing voor de doorgang van vrachtwagens en dat de site zal 

afgesloten worden door middel van een slagboom waardoor wagens enkel onder voorwaarden 
toegang kunnen hebben; dat het spoor inderdaad nog niet werd afgesloten maar dat dit in het 

najaar zal gebeuren; dat langs de kant van het spoor nog een bijkomende toegang tot de site 
zal ontstaan door de aanleg van het fietspad tussen de Koning Leopold III-laan en de TRAX-site; 

dat aan de zijde van het spoor een volledig hekwerk zal voorzien worden zodat de sporen niet 
meer vrij toegankelijk zijn; dat de trappen door de gemeenteraad goedgekeurd werd waarbij de 

ijzeren trap werd vervangen door een betonnen trap; dat met de aanbouw van de polyvalente 
zaal de trappenpartij tegen de bestaande sokkel verder zal uitgebreid worden; dat dit in de 

planning zit van dit jaar; dat wat de podiumelementen betreft, het college van burgemeester en 
schepenen ook verrast was maar dat bij navraag bij DIPOD blijkt dat de materialen de vrijdag 

geleverd worden en de maandag terug opgehaald worden; dat de elementen echter elk 
weekend daar geplaatst worden en dat een hok zal gemaakt worden zodat deze materialen 

daar kunnen geplaatst worden; dat de affiches daar niet mogen hangen; dat de site nu 
onderhouden wordt door Buurt & Co; dat ook de veegmachine het terrein net houdt en dat de 

plateau 2 maal per jaar wordt onderhouden door een gespecialiseerde firma; dat hopelijk 
binnenkort de plannen voor de groenaanleg kunnen getoond worden; 

 
En met repliek van het betrokken raadslid dat het levensgevaarlijk is dat op de zijkant van de 

trap geen leuning staat; dat ook heel wat bestelwagens rondrijden met flikkerlichten; dat het 
ook onverantwoord is om jongeren daar te laten feesten; dat de podiumelementen er liggen van 

vrijdag en dat deze de maandagavond om 17u daar nog liggen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 17.03.2016 van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a, betreffende de 

aanmeldingsprocedure voor het lager onderwijs. 

 
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 17.03.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over de 
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aanmeldingsprocedure voor het lager onderwijs; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van dhr. Gerdi Casier, raadslid sp.a en met vraag of de invoering van 
de aanmeldingsprocedure voor het lager onderwijs geslaagd is wat betreft de bereikte doelen 

en de tevredenheid voor wat betreft de organisatie op zich; 
 

En met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat het nog een beetje te vroeg is want de 
evaluatievergadering heeft nog niet plaats gevonden, maar er zijn wel reeds positieve geluiden; 

dat de manier van aanmelden veel comfortabeler is; dat de aanmeldingsprocedure voor het 
eerst werd ingevoerd voor alle netten en dat dit bijzonder is; dat 74% van de kinderen in 

Roeselare (geboortejaar 2014) zijn aangemeld via de aanmeldingsprocedure; dat dus slechts 
25% niet werd ingeschreven omwille van verschillende redenen bv. school lopen in een andere 

gemeente; dat ook niet alle scholen kampen met een aanmeldingsprobleem; dat 96% van de 
ouders hun 1ste voorkeur gekregen hebben; dat dus slechts 4% was aangewezen op hun 

tweede keuze; dat eerst een grondige evaluatie nodig is vooraleer verdere stappen kunnen 
genomen worden; 

 
waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 

 
 

Vraag om uitleg d.d. 17.03.2016 van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen, betreffende het 

duurzaam omspringen met water. 

 

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 17.03.2016 

waarbij zij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het 
duurzaam omspringen met water; 

 
AANHOORT: 

de toelichting daaromtrent van mevr. Leen Sercu, raadslid Groen en met volgende vragen: 
“- Stapt de Stad in in het proefproject van de provincie West-Vlaanderen samen met Acasus? 

- Op welke manier is het beleid nu al bezig met duurzaam waterverbruik binnen alle gebouwen 
van de Stad; 

- Is daar een duidelijk beleid rond? Wordt dat gebouw per gebouw nauwgezet gevolgd? 
- Heeft het beleid voldoende aandacht voor zuinig omspringen met water vooral bij nieuwe 

projecten of verbouwingen”; 
 

En met antwoord van schepen Michèle Hostekint dat er al heel wat inspanningen gedaan 
werden om het waterverbruik heel nauwgezet op te volgen; dat de scholen nu ook hun 

waterverbruik kunnen opvolgen en dat dit sterk sensibiliserend werkt; dat er nu nog veel sneller 
gereageerd wordt als er een probleem is; dat de scholen en de sportaccommodaties het 

meest water verbruiken; dat bv. in de toiletten posters worden gehangen om aan te duiden dat 
er zuinig moet omgesprongen worden met water; dat bij grondige renovaties en bij nieuwbouw 

geïnvesteerd wordt in hemelwaterputten; dat de installatie van dergelijke putten in oude 
gebouwen moeilijk is; dat het dus zeer nuttig kan zijn om in te stappen in het proefproject; dat 

de Stad zal bekijken voor welke gebouwen dit nuttig is en de Stad zelf reageert zeker positief; 
 

En met dank van het betrokken raadslid voor het antwoord; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
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Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 17.03.2016 van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, betreffende het 

project “Linea”. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

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

 
NEEMT AKTE: 

van de vraag van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, ingediend bij schrijven van 17.03.2016 
waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen over het project 

Linea; 
 

AANHOORT: 
de toelichting daaromtrent van dhr. Steven Dewitte, raadslid Groen, en met volgende vragen: 

“- Hoe zullen de middelen ingezet worden? 
- Hoe bereikt de nodige info de doelgroep? 

- Op welke manier wordt deze kwetsbare doelgroep geholpen?”; 
 

En met antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe dat het project “Linea” een laagdrempelig 
initiatief is; dat n.a.v. de bestuursakkoorden 2012 de centrumsteden Roeselare, Kortrijk, 

Oostende en Brugge uitgenodigd werden om deel te nemen aan het Provinciaal overleg 
Wijkgezondheidscentra; dat tijdens het overleg duidelijk werd dat Brugge en Oostende een 

andere dynamiek hebben; dat deze gemeenten nog steeds een andere piste bewandelen; dat in 
Roeselare ook nog andere initiatieven gegroeid zijn waaronder “Linea”; dat dit project een zelfde 

doelstelling heeft maar het forfaitair systeem wordt niet gevolgd; dat Linea een meer 
toegankelijke, kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg wil aanbieden in de strijd tegen 

kansarmoede; dat Linea ook de toegankelijkheid verhoogt met als eindresultaat dat patiënten 
de medische zorg niet of minder uitstellen omwille van financiële redenen; dat Linea een 

samenwerking is van de Stad, vzw Huisartsen Midden West-Vlaanderen, LMN, sociale 
diensten, mutualiteiten, AZ Delta,…; dat Roeselare deze middelen zal aanwenden voor de 

aanwerving van een parttime projectmedewerker op twee jaar; dat deze medewerker 
verantwoordelijk is voor de bekendmaking van Linea bij het ruime welzijns- en gezondheidsveld, 

de verdere uitwerking, evaluatie en opvolging van het project; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 

Vraag om uitleg d.d. 17.03.2016 van dhr. Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, 

betreffende het opstarten van de uithuiszettingsprocedure tegen erkende vluchtelingen. 
 

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 

17.03.2016 waarbij hij het college van burgemeester en schepenen wenst te ondervragen 
over het opstarten van een uithuiszettingsprocedure tegen erkende vluchtelingen: 

 
AANHOORT: 

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

“- Welk juridisch advies ingewonnen, en bij wie? 
- Waar en door wie werd deze beslissing genomen? 

- Is dit volgens de meerderheid een correcte manier van werken? 
- Een juridische procedure is geen exacte wetenschap en de uitslag is steeds afwachten. 

Werden de gevolgen ingeschat van de mogelijke uitspraken van de vrederechter? En zijn deze 
allemaal acceptabel bevonden? 

- Zal deze strategie verder gezet worden?”, 
 

En met antwoord van schepen Geert Depondt dat dergelijke vragen kunnen aan bod komen in 
de OCMW-raad; dat het echter een algemene problematiek is; dat er geen procedure werd 

opgestart tegen de hogere overheid; dat vooral een signaal wordt gegeven aan de hogere 
overheid dat de termijn van 2 maanden te kort is om een behoorlijke huisvesting te vinden; dat 

hiervoor geen raadsman werd aangesteld en dat ze zich ook niet geroepen voelen om te blijven 
discussiëren over een omzendbrief die jaarlijks wordt gestuurd; dat het OCMW ook niet op zoek 

is naar een maximale financiële compensatie die na twee maanden verblijven in woningen van 
het OCMW wordt betaald; dat er enkel vastgesteld wordt dat 2 maanden te kort is; dat de 

erkende asielzoekers vanaf de 2de  maand geen materiële steun ontvangen en dus geen beroep 
kunnen doen op huisvesting en levensmiddelen; dat vanaf de betekening van de erkenning de 

asielzoekers terugvallen op financiële steun die gelijklopend is aan het bedrag van het leefloon 
van een Belg; dat indien ze toch blijven in het LOI het verblijf wordt geschorst; dat die mensen 

wel een bezettingsvergoeding dienen te betalen; dat deze vergoeding voldoende was om de 
mensen aan te zetten om huisvesting te vinden omdat die vergoeding hoger is dan voor de 

woning op de privé-markt; dat een sociale huurwoning er niet in zit omdat er geen 
voorkeursbehandeling is voor hen; dat vastgesteld wordt dat sinds de herfst van vorig jaar die 

2 maanden te kort zijn om huisvesting te vinden en meer en meer plaatsen in het LOI worden 
dus door hen bezet; dat ze ook steun krijgen van woonbuddy’s maar dat het dus niet eenvoudig 

is; dat geen juridisch advies ingewonnen werd en dat iemand die de woning niet wilt verlaten, 
de uitzettingsprocedure kan ingezet worden; dat de beslissing geval per geval wordt genomen 

door de sociale dienst en dus niet zomaar door de administratie; dat dit wordt voorgelegd aan 
het comité sociale dienst; dat hierbij een onderscheid is tussen erkende en niet-erkende 

asielzoekers; dat hiermee enkel een signaal wordt gegeven; 
 

En met repliek van het betrokken raadslid dat hij dit nog verder zal opvolgen; 
 

waarna door de voorzitter de bespreking wordt afgesloten. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 

AGENDAPUNT nr. 4 

 
Verkoop van grond en vestiging van erfdienstbaarheden, nabij de Moorseelsesteenweg, 
voor de aanleg van de collector Babilliebeek tussen de Meensesteenweg en de 
Moorseelsesteenweg - goedkeuring van het ontwerp van akte. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 

Vanaf 1 januari 1991 is nv Aquafin belast met onder andere het uitvoeren of laten uitvoeren 
van het door de Vlaamse Executieve vastgestelde investeringsprogramma aangaande nieuwe 

waterzuiveringsinfrastructuur. In dit kader dient nv Aquafin het project 20.033B ‘collector 
Babilliebeek tussen de Meensesteenweg en de Moorseelsesteenweg’ te realiseren. 

Hiervoor moet nv Aquafin grond aankopen van de stad en erfdienstbaarheden vestigen in het 

perceel kadastraal bekend onder Roeselare 7de afdeling sectie C het nummer 407/A, 

eigendom van de stad. 
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De verkoopbelofte en de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden werden door het 

college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in zitting van 28 oktober 2013 en 

vervolgens ondertekend op 28 oktober 2013. Voor het verlijden van de akte werden de 

geassocieerde notarissen Thiery Joseph en Axelle te Roeselare-Rumbeke aangesteld. 

Door het notariskantoor werd een ontwerp van akte opgemaakt waarbij de stad Roeselare 11 

m² grond uit het perceel Roeselare 7de afdeling sectie C het nummer 407/A/P0000 verkoopt 

aan nv Aquafin, met zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8, tegen een prijs van 54,78 EUR en 

erfdienstbaarheden ten voordele van de nv Aquafin vestigt in hetzelfde perceel voor een lengte 

van 194 m tegen een forfaitaire vergoeding van 582,00 EUR. 

Het goed staat afgebeeld op het Grondinnemingsplan Inneming 3 en 4 nummer 

20.033B/1/10-3-5.2/9, opgemaakt door Snoeck & Partners nv, Engelse Wandeling 70 te 

8510 Marke, op 8 juli 2014. 

De verkoop en vestiging van erfdienstbaarheden gebeuren voor openbaar nut en in het 
bijzonder voor de aanleg van waterzuiveringsinfrastructuur. 

 
Er is een gunstig bodemattest. 
 

Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en 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.- Het ontwerp van akte van verkoop en vestiging van erfdienstbaarheden wordt 
goedgekeurd. 

 
Art.2.- De heer hypotheekbewaarder wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij overschrijving van de 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 21 maart 2016 
 
 

 
AGENDAPUNT nr. 5 

 
Wandelpad tussen de Batavialaan en de Perelaarstraat - goedkeuring akte van overdracht 
aan de stad. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Tussen de Batavialaan en de Perelaarstraat ligt er reeds jaren een aangelegd wandel-/fietspad 
dat eigendom was van nv Immovan en nv Imroder. Het betreft het perceel Roeselare 2de 

afdeling sectie B het nummer 1212A 4. Het pad wordt door de Stad onderhouden. 
Op 21 mei 2014 vroeg Terra² per e-mail aan de Stad om de grond met pad tussen de 

Batavialaan en de Perelaarstraat kosteloos af te staan aan de Stad, nu deze vennootschap nv 

Immovan overgenomen heeft. Omdat dit wandelpad effectief gebruikt wordt door de bevolking 

en een openbaar karakter heeft en door de Stad onderhouden wordt, heeft de dienst wegen 

een kosteloze overdracht aan de Stad positief geadviseerd. Intussen is ook nv Imroder bereid 

zijn aandeel in dit pad kosteloos aan de Stad over te dragen. 
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Om de overdracht te regelen werd door de Afdeling Vastgoedtransacties de akte overdracht 

onroerend goed verleden op 2 februari 2016 onder voorbehoud van goedkeuring door de 

gemeenteraad en van niet-schorsing of niet-vernietiging door de toeziende overheid, waarbij: 

1) De nv "Terra²”, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39; 

2) De nv "Imroder", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, 
Kortrijksesteenweg 154; 

het volgend goed, zonder beding van prijs, overdraagt aan de Stad Roeselare: 

Stad Roeselare – 2de afdeling 

1 a 90 ca are (oppervlakte volgens kadaster) perceel grond, gelegen Batavialaan , 

gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als weg, sectie B nummer 

1212 A 4. 

Deze overdracht geschiedt voor openbaar nut en in het bijzonder voor de overdracht van het 

wandelpad tussen Batavialaan en Perelaarstraat naar het openbaar domein van de Stad 

Roeselare. 

 
Gelet op het gunstige bodemattest; 

 
Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en 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.- Voormelde overdracht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd. 

 
Art.2.- De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 

nemen bij de overschrijving van de akte. 
 

Art.3.- In toepassing van het 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 21 maart 2016 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 6 

Weg- en rioleringswerken in de verkaveling Bollaardstraat - goedkeuring ontwerp en tracé 
van straten. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De ontwerper, Buro Horrie, heeft in opdracht van BVBA Woodstok uit Torhout een bestek 
opgemaakt voor het uitvoeren van weg- en rioleringswerken in de verkaveling Bollaardstraat; 

Het betreft de aanleg van de riolen, wegenis, voetpaden en groen binnen de verkaveling; 

De toegang tot de verkaveling wordt genomen via een nieuwe ontsluitingsweg die wordt 
aangesloten op de Bollaardstraat; 

Conform het rioleringsbeleid in Vlaanderen en in overeenstemming met de gemeentelijke en 
provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen.; 
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 Het hemelwater, RWA leiding, wordt gebufferd aan 330 m³/ha in de riolering. De loten 1 tem 
6 en de verharding worden gebufferd in overgedimensioneerde rioolbuizen met een 
buffervolume van 76,30 m³. Het lot 10 heeft een buffervolume van 30 m³. De loten 7, 8 en 9 
zijn aangesloten aan de verkaveling van het Hof van Deynze; 

De droogweerriolering, DWA leiding, wordt aangesloten op de DWA riolering van de 
Bollaardstraat. De DWA leiding wordt uitgevoerd in grés buizen met een diameter van 250 
mm; 

De wegenis wordt voorzien van een rooilijnbreedte van 9 m en een pijpekop met een 
rooilijnbreedte van 14 m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan van 5 m breed in KWS 
verharding en wordt aan beide zijden afgeboord met een ter plaatse gestorte betonnen 
trottoirband-watergreppel van 50 cm. Langs beide zijden van de weg is een voetpad voorzien 
van 1,5 m breed in betonstraatstenen type A1. Op de kop van de nieuw aan te leggen straat 
worden drie openbare parkings voorzien; 

In de directe omgeving van de hoogspanningsmast wordt een elektriciteitscabine opgericht; 

De verkaveling voorziet 9 loten voor de bouw van ééngezinswoningen en één lot voor de bouw 
van een meergezinswoning; 

De aanlegkosten worden geraamd op  € 129.753,18 excl. btw en zijn volledig ten laste van de 
bouwheer; 

De totale uitvoeringstermijn wordt geraamd op 120 werkdagen; 

Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

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

06 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag: 

BESLUIT, met algemene stemmen 

Enig artikel: Het ontwerp en tracé van straten voor de weg- en roileringswerken in de 
verkaveling “Bollaardstraat” worden goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 

 
B-punten: 

 
 

AGENDAPUNT nr. 3 
 
Vestiging van erfdienstbaarheden voor de realisatie van het Aquafin project “Optimalisatie 
aansluiting Koning Albert I-laan - goedkeuring van het ontwerp van akte. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Vanaf 1 januari 1991 is nv Aquafin belast met onder andere het uitvoeren of laten uitvoeren 

van het door de Vlaamse Executieve vastgestelde investeringsprogramma aangaande nieuwe 
waterzuiveringsinfrastructuur. In dit kader dient nv Aquafin het project 22.498 ‘Optimalisatie 

aansluiting Koning Albertlaan’ te realiseren. Hierbij moet de bestaande overwelving van de 
Mandelbeek over een lengte van 1,5 m opgebroken en heraangelegd worden. 

Hiervoor moet de stad Roeselare erfdienstbaarheden vestigen ten voordele van nv Aquafin in 



21.03.2016  100 
 

 

 

 

het perceel, kadastraal bekend onder Roeselare 2de afdeling nummer 874M2, tegen een 

forfaitaire vergoeding van 61,00 EUR. Deze erfdienstbaarheid bestaat uit het recht om in dit 

perceel een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren te laten plaatsen. De waarde van 

de erfdienstbaarheid werd bepaald op 3,00 EUR/lopende meter verhoogd met 25 euro per 

inspectieput. De erfdienstbaarheidszone staat aangeduid onder inneming 2 op het 

grondinnemingsplan. Op de terreinbeschrijving opgemaakt door nv Aquafin wordt vermeld dat 

de werkzone op stadseigendom door de aannemer in oorspronkelijke staat gebracht wordt. 

De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden werd door het college van 

burgemeester en schepenen goedgekeurd in zitting van 14 juli 2014 en vervolgens 

ondertekend op 14 juli 2014. Voor het verlijden van de akte werden de geassocieerde 

notarissen Thiery Joseph en Axelle te Roeselare-Rumbeke aangesteld. 

Door het notariskantoor werd een ontwerp van akte opgemaakt waarbij de Stad Roeselare 

erfdienstbaarheden over een strook van 5 meter breed en 10 meter lang ten voordele van de 

nv Aquafin, met zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8, vestigt tegen een vergoeding van 

61,00 EUR in het volgend goed: 

een perceel grond bij het kadaster bekend of het geweest volgens recent kadastraal uittreksel 

2de afdeling sectie B nummer 874/M/2/P0000. 

Het goed staat afgebeeld in groene kleur onder inneming 2 op het plan met nummer 

22.498/1/10-3-5.1/1, opgemaakt door Studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 

te 8800 Roeselare, op 5 juni 2013. 

De vestiging van erfdienstbaarheden gebeuren voor openbaar nut en in het bijzonder voor de 

aanleg van waterzuiveringsinfrastructuur. 
 
Er is een gunstig bodemattest. 
 

Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en 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.- Voormelde vestiging van erfdienstbaarheden alsook het ontwerp van akte worden 
goedgekeurd. 

 
Art.2.- De heer hypotheekbewaarder wordt van de verplichting ontslagen ambtshalve 

inschrijving te nemen bij overschrijving van de 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 21 maart 2016 
 
 
AGENDAPUNT nr. 7 

Weg- en rioleringswerken in de verkaveling Onledemeersstraat - goedkeuring ontwerp en 

tracé van straten. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De ontwerper, Bureau Cnockaert uit Wervik, heeft in opdracht van Groep Huyzentruyt NV uit 
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Beveren-Leie een bestek opgemaakt voor de uitvoering van weg- en rioleringswerken in de 

verkaveling Onledemeersstraat; 
 

Het betreft de aanleg van de riolen, wegenis, voetpaden, buffergracht en groen binnen de 
verkaveling; 

 
De toegang tot de verkaveling wordt genomen via een nieuwe ontsluitingsweg die wordt 

aangesloten op het kruispunt van de Onledemeersstraat. De aanleg van de nieuwe weg heeft 
dezelfde inrichting naar breedte en materiaalkeuze zoals de recente noordelijke verkaveling; 

 
Conform het rioleringsbeleid in Vlaanderen en in overeenstemming met de gemeentelijke en 

provinciale reglementeringen werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen; 
 

Het hemelwater, RWA leiding, wordt gebufferd aan 330 m³/ha in een buffergracht en de 
riolering. Er moet een buffervolume zijn van minstens 53,6 m³ met een vertraagde afvoer naar 

de Onledebeek met een lozingsdebiet van 2,2 l/s; 
 

De droogweerriolering, DWA leiding, wordt aangesloten op de DWA riolering t.h.v. het 
kruispunt Onledemeersstraat en de noordelijke verkaveling. De DWA leiding wordt uitgevoerd in 

grés buizen met een diameter van 250 mm; 
 

De wegenis wordt voorzien van een rooilijnbreedte van 10 m en een pijpekop met een 
rooilijnbreedte van 16 m. De weg is opgebouwd uit een rijbaan van 5 m breed in KWS 

verharding en wordt aan beide zijden afgeboord met een ter plaatse gestorte kantsteengreppel 
van 50 cm. Langs één zijde van de weg is een voetpad voorzien van 2 m breed en aan de 

andere zijde een groenzone van 2 m met 2 opritten van 7 m. Langs beide zijden van de weg is 
er een strook van  

2 m voor nutsleidingen. De aanleg van de voetpaden, opritten en groenzone langs de 
Onledebeek zal gebeuren na de woningbouw; 

 
De verkaveling voorziet 8 loten waarvan 6 voor gesloten- en halfopen bebouwing en 2 voor open 

bebouwing; 
 

De aanlegkosten worden geraamd op € 133.824,99 excl BTW en zijn volledig ten laste van de 
bouwheer; 

 
De totale uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen; 

 
Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

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

06 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit; 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag: 

BESLUIT, met algemene stemmen 

Enig artikel: Het ontwerp en tracé van straten voor de weg- en roileringswerken in de 
verkaveling “Onledemeersstraat” worden goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 8a) 
 
Vereenvoudigen en digitaliseren procedure inname openbaar domein 
Wijzigingen politiereglement specifiek gedeelte - vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De gemeenteraad keurde het herwerkte politiereglement goed op 16 december 2013; 

 
Jaarlijks wordt dit politiereglement geëvalueerd; 

 
Het politiereglement werd dan ook gewijzigd in de gemeenteraad van 15 december 2014 en 

14 december 2015; 
 

Overwegende dat de wijzigingen aan hoofdstuk 2: Reglement inzake specifieke bepalingen 
omtrent innamens openbaar domein kadert binnen de vereenvoudiging en digitalisering van de 

procedures van de aanvragen voor de inname van het openbaar domein  
 

Gelet op art. 42 en art. 43 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

BESLUIT, met algemene stemmen - 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en 

Immanuel De Reuse) 
 

Enig artikel: Hoofdstuk 2 van het specifiek gedeelte van het politiereglement: reglement inzake 
specifieke bepalingen omtrent innames openbaar domein wordt goedgekeurd zoals in bijlage. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016 

 
(zie bijlage 1) 

 
 

AGENDAPUNT nr. 8b) 
 
Indirecte belasting op de inname openbaar domein (IOD) 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
Gelet op art. 42 en 43 en 186 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli 2008; 
en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije 
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen 
tabaksrook. 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.12.2014 en gewijzigd op 19.10.2015, 
houdende heffing van een indirecte belasting op de straatvergunningen voor een periode 
ingaand op 01.01.2015 en eindigend op 31.12.2019; 

Gelet op het gecoördineerd stedelijk algemeen politiereglement; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
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Overwegende dat het plaatsen van een terras en een rokersstoep op het openbaar domein 
geluidsoverlast kan veroorzaken en dat de inplanting ervan hinder op de leefomgeving van de 
stadskern met zich mee kan brengen; 

Overwegende dat het opstellen van terrassen en rokersstoepen op het openbaar domein 
zwerfvuil met zich meebrengt en dit een directe impact heeft op de netheid van het openbaar 
domein in de omgeving van een terras; 

Overwegende dat de aanwezigheid van terrassen en rokersstoepen in de stadskern dan ook 

aanleiding geven tot een grotere gemeentelijke zorg aangaande openbare orde, netheid, 
veiligheid en tot het benutten van de openbare ruimte, wat repercussies op de personeelsinzet 

en het budget van de stad met zich meebrengt; 

Overwegende dat, rekening houdende met het voorgaande, een diversifiëring van het 
belastingtarief zich opdringt naargelang de ligging van het terras en dat omwille van 
bovenvermelde redenen, een hoger tarief dient aangerekend te worden voor de locaties 
gelegen in het stadscentrum; 

Overwegende de geringe maatschappelijke en mobiliteitsimpact van kleine en in tijd gelimiteerde  
innames van het openbaar domein waardoor een vrijstelling kan gerechtvaardigd worden. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT, met algemene stemmen - 3 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye en 
Immanuel De Reuse) 
 
Definitie: 
Commercieel oogmerk: Met commercieel oogmerk in de zin van dit reglement wordt bedoeld 
het oogmerk dat er in hoofdzaak is op gericht om winst te genereren en waarbij de winst niet 
in hoofdzaak bestemd is voor een liefdadig, cultureel, toeristisch of sociaal doel. 
 
Artikel 1 – Belastbaar feit 
Voor een periode ingaand op 01.04.2016 en eindigend op 31.12.2019 wordt een belasting 
geheven op de inname van openbaar domein (verder IOD). 
 
Artikel 2 – Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning. 
 
Artikel 3 – Inname openbaar domein voor het plaatsen van terrassen 
Er wordt een belasting geheven voor het plaatsen van een terras en een rokersstoep door 
horecabedrijven en andere consumptiegelegenheden. Het terras en de rokersstoep dienen 
geplaatst te worden volgens de modaliteiten  van het gecoördineerd stedelijk algemeen 
politiereglement. 
 
De afbakening van de zones wordt bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
vastgelegd. 

 
a) Variabel zomerterras (1 maart tot en met 2 november): 

Dit betreft zowel de variabele zomerterrassen die aansluiten aan de gevel als de variabele 
zomerterrassen die los staan van de gevel. 
 
Zone 1: 25,00 euro/m² 
Zone 2: 16,00 euro/m² 
 
Dit terras moet ten laatste op 3 november verwijderd worden. 
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b) Vast terras (constructie met stedenbouwkundige vergunning, 1 januari tot en met 31 

december) 
 
Zone 1: 36,00 euro/m²/jaar 
Zone 2: 23,00 euro/m²/jaar 
 
Een parkeerplaats kan door een variabel terras worden ingenomen . 

 
Indien een parkeerplaats of een gedeelte ervan wordt ingenomen door een variabel 
zomerterras voor de periode van 1 maart tot en met 2 november, wordt per gedeeltelijk of 
volledig ingenomen parkeerplaats een totaaltarief van 1000 euro aangerekend. 
Een laad- en loszone valt niet onder het principe van een parkeerplaats en kan dus niet 
ingenomen worden door een terras.. 
Een parkeerplaats die gehuurd wordt voor het plaatsen van een variabel terras verliest de 
hoedanigheid van parkeerplaats van 1 maart tot en met 2 november . 
 
Wanneer eenzelfde parkeerplaats door meer dan één gebruiker als terras wordt 
ingenomen wordt een verrekening volgens volgende breukverhoudingen gemaakt. Een 
gebruiker neemt dan ofwel een kwart, de helft of driekwart van de parkeerplaats in en 
betaalt hiervoor respectievelijk 250 euro, 500 euro en 750 euro. 
 
Indien toegestaan wordt dat de parkeerplaats voor een volledig jaar als terras wordt 
ingenomen, dan verliest zij permanent haar statuut van parkeerplaats en wordt hiervoor 
een vergoeding in rekening gebracht van: 
Zone 1: 36,00 euro/m²/jaar 
Zone 2: 23,00 euro/m²/jaar 
 

c) Rokersstoep A (6 maanden) 
Periode: 1 januari tot en met 31 maart 
 1 oktober tot en met 31 december 
Forfaitair tarief 60 euro 
De rokersstoep A moet ten laatste op 1 april verwijderd worden  
 

d) Rokersstoep B (4 maanden) 
Periode: 1 januari tot en met 28 februari 
 3 november tot en met 31 december 
Forfaitair tarief 40 euro 
De rokersstoep B moet ten laatste op 1 maart verwijderd worden 
 

e) Rokersstoep C (12 maanden) 
Periode: 1 januari tot en met 31 december 
Forfaitair tarief 120 euro 
 

f) Gelegenheidsterrassen naar aanleiding van bepaalde manifestaties of feestelijkheden:  
0,50 euro/m²/dag 
Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd. 

De opmeting van het terras en de rokersstoep gebeurt mits tegensprekelijke vaststelling in 
aanwezigheid van een ambtenaar van de stad Roeselare en de aanvrager. 
Indien de aanvrager bij 2 opeenvolgende afspraken niet aanwezig is, gebeurt de vaststelling 
eenzijdig door de ambtenaar van de stad Roeselare. De aanvrager heeft hiertegen geen 
verhaal. 
Voor het bepalen van de oppervlakte van het terras en de rokersstoep, worden alleen die 
doorgangen die zijn opgelegd door het stadsbestuur, van de oppervlakte in mindering gebracht. 
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Artikel 4 – Inname openbaar domein voor het uitvoeren van werken   
 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

 
IOD met vergunning   0,50 euro/m²/dag, met een minimum van 5,00 euro/dag  
IOD zonder de vereiste vergunning 2,50 euro/m²/dag, met een minimum van 25,00 euro/dag 
 
Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd. 
 
Het voorbehouden van parkeerplaatsen voor het plaatsen van dienstvoertuigen wordt 
beschouwd als een inname openbaar domein voor het uitvoeren van werken. 
 
Artikel 5 – Inname openbaar domein met commercieel en /of publicitair oogmerk ter hoogte 
van(= aansluitend aan de gevel of in de onmiddellijke nabijheid ervan) een bestaande 
handelszaak,   (met uitzondering van terrassen) 
 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
75 euro/m²/jaar met een minimum van 150 euro/jaar 
 
Occasionele innames: 
IOD met vergunning  0,50 euro/m²/dag, met een minimum van 5,00 euro/dag  
IOD zonder de vereiste vergunning 2,50 euro/m²/dag, met een minimum van 25,00 euro/dag 
 
Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd. 
 
Artikel 6 – Inname openbaar domein met commercieel en /of publicitair oogmerk los van (= 
niet in de onmiddellijke nabijheid ervan) een bestaande handelszaak   
 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
 
IOD met vergunning   1,50 euro/m²/dag, met een minimum van   50,00 euro/dag  
IOD zonder de vereiste vergunning 7,50 euro/m²/dag, met een minimum van 250,00 euro/dag 
 
Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd. 
 
Voor het verspreiden van flyers op het openbaar domein wordt uitgegaan van een IOD van 1m² 
per persoon die flyers verspreidt. Per persoon is een vergunning vereist. 
 
Artikel 7 – Inname openbaar domein voor het plaatsen van circussen 
 
De belasting wordt vastgesteld op 250 euro/dag.  
 
Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd. 
 
Vallen eveneens onder de categorie circussen: een theatercircus, een artistieke stuntshow, 
een rondreizende tentoonstelling met show of optreden van dieren. 
 
Artikel 8 – Vrijstellingen 
a) IOD voor werken zonder hinder, waarbij de IOD beperkt wordt tot 2 dagen, tenzij voor werf-

en dienstvoertuigen binnen de blauwe zone en zone betalend parkeren. 

 

b) IOD voor een manifestatie of evenementen met liefdadig-, cultureel-, toeristisch of sociaal 

doel en uitgaande van een vereniging die gesubsidieerd wordt door de stad  

 

c) IOD voor een manifestatie of evenement in opdracht van of in samenwerking met de stad 
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d) IOD voor het inrichten van een manifestatie of evenement ingericht door een feestcomité, 

dat gepatroneerd of gesubsidieerd is door de stad in het kader van de wijkwerking. 

 

e) IOD voor het inrichten van een manifestatie of evenement ter bevordering van de 

plaatselijke handel en nijverheid en gepatroneerd of gesubsidieerd door de stad. 

 

f) IOD voor werken uitgevoerd in opdracht van de stad  

 

g) IOD voor het plaatsen van een verhuiswagen bij verhuis en beperkt tot een oppervlakte van 

maximum drie parkeerplaatsen of een straatlengte van 18 meter. 

 

h) IOD voor het plaatsen van ceremoniewagens naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis, 

jubileum. 

 

i) IOD door de rechtspersonen, die: 

- opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang 
die niet van industriële of commerciële aard zijn en 

- rechtspersoonlijkheid hebben en 
- waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de stad 

 ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van de stad 

 
j) IOD voor het plaatsen van een fietsenrek, ongeacht of dit rek een publicitaire boodschap 

bevat. 
 
Artikel 9 
In geval van noodwendigheid kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende 
standplaats wijzigen of verplaatsen zonder dat enig recht tot schadevergoeding of terugbetaling 
kan ingeroepen worden. 
Er wordt geen teruggave gedaan van betaald recht, zelfs wanneer van de verleende vergunning 
geen gebruik wordt gemaakt, behoudens in geval van overmacht of buitengewone 
omstandigheden door het college van burgemeester en schepenen te beoordelen. Tegen deze 
beslissing kan geen verhaal worden ingesteld. 
 
Artikel 10 - Invordering 
De belasting wordt contant ingevorderd en dient betaald te worden binnen de termijn van 10 

dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.  
 

Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze 
wordt dit door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een 

kohierbelasting. 
 

De belasting voor de inname openbaar domein zonder vereiste vergunning wordt ingevorderd 
door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 

burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 11 - Bezwaar 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen 
volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008; en latere wijzigingen. 
 
Artikel 12 
De gemeenteraadsbeslissing van 16.12.2014, gewijzigd op 19.10.2015, houdende heffing 
van een indirecte belasting op de inname openbaar domein voor een periode ingaand op 
01.01.2015 en eindigend op 31.12.2019 wordt hierbij opgeheven vanaf 01.04.2016. 
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Artikel 13 - Toezicht 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 maart 2016 
 

 
 

Amendement ingediend door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, m.b.t. agendapunt 9 

“Wijzigingen aan de administratieve verordening betreffende het onderzoek naar de 

hoofdverblijfplaats van personen en het verslag hieromtrent - vaststelling”. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Ter zitting wordt door dhr. Brecht Vermeulen, raadslid N-VA, een amendement ingediend 

aangaande het punt 10 “Wijzigingen aan de administratieve verordening betreffende het 
onderzoek naar de hoofdverblijfplaats van personen en het verslag hieromtrent - vaststelling”; 

 
Voorgesteld wordt in artikel 11 de woorden “Minister van Binnenlandse Zaken (Algemene 

Directie Instellingen en Bevolking - Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel)” 
 

te vervangen door: 
“Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken” 

 

BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: Het amendement wordt aangenomen. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 

 
 
 

AGENDAPUNT nr. 9 

Stedelijke administratieve verordening betreffende het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats van 

personen en het verslag hieromtrent – vaststelling van de wijzingen.  
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Gelet op de wet van 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten; 

Gelet op het K.B. van 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister en meer bepaald op artikel 10 waarin bepaald wordt dat de 
gemeenteraad de nadere regels vastlegt volgens welke het onderzoek naar de reële 

verblijfplaats wordt ingesteld en volgens welke de afvoering en inschrijving van ambtswege dient 
te worden opgesteld; 

Gelet op de algemene onderrichtingen van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juli 2010 
betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 

Gelet op het K.B. van 26.12.2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 
betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, § 10, van de wet van 19 juli 1991 

betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen;  

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;  
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BESLUIT, met algemene stemmen: 

 
Enig artikel: 

De wijzigingen aan de administratieve verordening betreffende het onderzoek naar de 
hoofdverblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente en het 

verslag hieromtrent worden als volgt vastgesteld: 
 

Administratieve verordening betreffende het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats van 

personen of gezinnen op het grondgebied van de gemeente en het verslag hieromtrent. 

Artikel 1. - Termen zoals "hoofdverblijfplaats", "gezin" en "referentiepersoon" worden in deze 

verordening gebruikt in hun betekenis volgens de Algemene Onderrichtingen betreffende het 
houden van de bevolkingsregisters.  

Artikel 2. - Onverminderd de bepalingen van het K.B. van 16.07.1992 betreffende de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister wordt telkens een onderzoek ter plaatse 

ingesteld naar de werkelijke hoofdverblijfplaats van personen of gezinnen in volgende gevallen : 
1° in geval van aangifte  

a) wanneer een persoon of een gezin verklaard heeft dat hij zijn hoofdverblijfplaats op het 
grondgebied van de stad Roeselare wil vestigen of reeds gevestigd heeft; 

b) wanneer een referentiepersoon van een gezin of een gezinslid verklaart zijn/haar 
hoofdverblijfplaats naar een andere plaats in de stad Roeselare te hebben 

overgebracht. 
 

2° bij ontstentenis van aangifte : 
a) zodra de administratie, de politie of een andere gemeente vernomen heeft dat een 

persoon of een gezin zijn hoofdverblijfplaats in de stad Roeselare heeft gevestigd zonder 
daarvan de vereiste aangifte te hebben gedaan; 

b) zodra de administratie of de politie vernomen heeft dat een persoon of een gezin zijn 
hoofdverblijfplaats in de stad Roeselare heeft verlaten zonder daarvan de vereiste 

aangifte te hebben gedaan. 
 

Artikel 3. - Het onderzoek naar de reële verblijfplaats van een persoon wordt uitgevoerd door 
de politieambtenaren van de lokale politie, hetzij op initiatief van de lokale politie, hetzij op 

verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, hetzij op vraag van een andere gemeente 
(model 6). Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Onderrichtingen van 

1 juli 2010 betreffende het houden van de bevolkingsregisters. Het woonstonderzoek omvat:  
1°  een controle van de realiteit van de hoofdverblijfplaats;  

2°  een verificatie van de gezinssamenstelling, waarbij tevens wordt nagegaan of nog andere 
personen op het betrokken adres verblijven.  

3° een controle of de reeds ingeschreven burgers nog steeds op het adres verblijven, dan wel 
vertrokken zijn naar een ander adres. 

 
Artikel 4. - De politieambtenaar verricht alle onderzoeksdaden die, binnen de grenzen van de 

opdracht, nodig zijn om tot de vaststelling over te gaan. De politieambtenaar kan navraag doen 
bij de eigenaar van de woning, bij de buren, bij eventueel andere bewoners van het gebouw, de 

huisbewaarder, winkeliers in de buurt, enzovoorts teneinde meer informatie te verzamelen over 
de feitelijkheid van de verblijfplaats. De politieambtenaar onderzoekt ook of het pand beschikt 

over sanitaire voorzieningen en een kookfunctie die gebruikt kan worden door de bewoners van 
het gebouw. 

 
Artikel 5. - In geval van gefundeerd vermoeden van:  

1° ernstige kwaliteitsgebreken aan de woning in de zin van de Vlaamse Wooncode of in geval 
van overbewoning;  
2° reëel gevaar voor de openbare gezondheid of de openbare veiligheid;  
3° twijfel omtrent het statuut van zelfstandige of niet-zelfstandige wooneenheid;  
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stuurt de dienst burgerzaken het dossier naar de bevoegde gemeentelijke dienst voor 

bijkomend onderzoek naar de conformiteit van de woning. Er mag geen enkele inschrijving als 
hoofdverblijfplaats worden geweigerd omwille van veiligheid, gezondheid, urbanisme of 

ruimtelijke ordening. Wel kan steeds worden voorzien in een bijzondere inschrijvingsprocedure 
bestaande uit een voorlopige inschrijving.  

 
Artikel 6. - De gegevens van het onderzoek worden weergegeven in een schriftelijk, 

gedagtekend en ondertekend verslag aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
Dit verslag moet de volgende gegevens omvatten : 

1° de datum waarop het onderzoek heeft plaats gegrepen, indien van toepassing de data en 
uren van de bijkomende controles. 

2° de identiteit van de betrokken perso(o)n(en) indien mogelijk met aanduiding van de 
bewijsstukken. 

3° de handtekening van minimaal één van de betrokken personen.  
4° de plaats waar zij op de dag van het onderzoek zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters of 

in het vreemdelingenregister (of dat zij nergens ingeschreven zijn). 
5° of zij al dan niet de voorgeschreven aangifte hebben gedaan en desgevallend de datum 

waarop dit gebeurde met verwijzing naar bewijsstukken. 
6° de feitelijkheden waaruit blijkt dat de betrokken personen 

- ofwel daadwerkelijk hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd op de plaats die voorkomt in hun 
aangifte of waar zij daadwerkelijk zijn aangetroffen; 

- ofwel dat zij hun hoofdverblijfplaats elders hebben met aanduiding van de aangegeven of 
vermoedelijke vestigingsplaats (gemeente en adres); 

- ofwel dat zij de plaats waar zij ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het 
vreemdelingenregister hebben verlaten met aangifte van de plaats waar zij zich vermoedelijk 

gevestigd hebben. 
Bij die feitelijkheden mag, wanneer dat onontbeerlijk zou zijn voor de vaststelling, de bron van 

informatie vermeld worden. 
7° het besluit van het onderzoek. 

8° de naam, graad en handtekening van de agent die het onderzoek heeft verricht en de datum 
waarop het verslag werd opgesteld. 

 
Artikel 7. – Wanneer het resultaat van het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats positief is, zal 

de betrokkene een bericht ontvangen om zich aan te melden bij de betrokken dienst om de 
nodige administratieve documenten (identiteitskaart, inschrijvingsbewijs wagen,…) te laten 

aanpassen.  
 

Artikel 8. - In de volgende gevallen wordt het resultaat van het onderzoek naar de 
hoofdverblijfplaats schriftelijk kennis gegeven op het adres dat het voorwerp uitmaakte van het 

onderzoek: 
1° indien een aanvullend onderzoek aangewezen blijkt; 

2° indien blijkt dat de persoon of het gezin zijn/haar hoofdverblijf niet werkelijk heeft gevestigd 
op de plaats die hij/zij heeft aangegeven. 

Het betrokken gezin kan zijn bezwaren betreffende de kennisgeving, eventueel aangevuld          
met bewijsstukken, schriftelijk meedelen aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand binnen 

acht dagen te rekenen vanaf de kennisgeving. De postdatum geldt als bewijs. 
 

Artikel 9. - In de volgende gevallen legt de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand binnen de 
maand het dossier voor en brengt verslag uit bij het Schepencollege dat ter zake uitspraak 

doet. 
1° wanneer het onderzoek aanleiding geeft tot een ambtshalve inschrijving in de registers. 

2° wanneer het onderzoek aanleiding geeft tot een ambtshalve afvoering van de registers. 
 

Artikel 10. - Bij een besluit tot ambtshalve inschrijving in de registers wordt de gemotiveerde 
beslissing tot inschrijving ter kennis gebracht aan betrokkene en indien van toepassing aan de 
gemeente van de vorige verblijfplaats. Het resultaat van het onderzoek wordt onverwijld per 
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aangetekend schrijven aan de betrokkene ter kennis gegeven op het adres dat het voorwerp 

uitmaakte van het onderzoek. 
 

Artikel 11. - Een betwisting van de beslissing tot ambtshalve inschrijving, ambtshalve 
schrapping of weigering van inschrijving kan schriftelijk binnen de dertig kalenderdagen na de 

beslissing van de gemeente door een van de partijen (gemeente / privépersoon die een 
inschrijving als hoofdverblijfplaats betwist of eist)  worden voorgelegd aan de Minister bevoegd 

voor Binnenlandse Zaken. 
 

Artikel 12. - Strafbepaling 
Bij het overtreden van de bepalingen van dit hoofdstuk, gelden de strafbepalingen zoals voorzien 

in artikel 23 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en 
het vreemdelingenregister. 

 
Artikel 13. - Deze verordening gaat in op 01.04.2016. 

 
Artikel 14. - Afschrift van dit besluit wordt in drievoud gestuurd aan de Gouverneur van de 

Provincie West-Vlaanderen. 
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de Griffie van de R.E.A. te 

Kortrijk en aan de korpschef van de Politiezone RIHO. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 
 
 

AGENDAPUNT nr. 10 
 

Ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “AVR” - advies. 
 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Van 12 augustus 2013 tot en met 11 september 2013 organiseerde het Vlaams Gewest 
betreffende het planologisch attest van het bedrijf AVR langs de Meensesteenweg een 

openbaar onderzoek. Tijdens de periode van dit openbaar onderzoek formuleerde de Gecoro 
een advies op 19 augustus 2013 en bezorgde de Stad de Vlacoro een advies op 4 september 

2013.  
 

Op 18 juni 2014 keurde de minister het planologisch attest voor de uitbreiding van het bedrijf 
AVR voorwaardelijk goed. 

Op basis van dit voorwaardelijk goedgekeurd planologisch attest stelde het Vlaams Gewest een 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op. 

 
In het kader van dit GRUP werd een Plan-Mer opgemaakt en goedgekeurd op 9 april 2015. 

Op 16 juni 2015 organiseerde het Vlaams Gewest betreffende het voorontwerp van dit GRUP 
een plenaire vergadering waarop de Stad een advies uitbracht. 

 
Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp-GRUP voorlopig vast en legt 

dit ontwerp-GRUP in openbaar onderzoek van 26 januari tot en met 25 maart 2016. 
 

Volgens artikel 2.2.7. van de Vlaamse Codex RO kan de gemeenteraad op dit plan een advies 
uitbrengen en overmaken aan de Vlaamse Regering. 

 
De inhoud van het voorlopig vastgestelde RUP werd afgetoetst met het advies dat de Stad op 

16 juni 2015 tijdens de plenaire vergadering i.h.k.v. het voorontwerp-RUP heeft geformuleerd 
en met de diensten stedenbouw en mobiliteit. 
Er werd geen advies meer gevraagd aan de GECORO omdat het ontwerp-GRUP en het voorstel 
van advies op het GRUP rekening houdt met het advies van de GECORO op 19 augustus 2013 
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i.h.k.v. het planologisch attest. 

 
Dit resulteert in een voorstel van advies dat enerzijds bestaat uit een herhaling van bepaalde 

elementen uit het advies van de plenaire vergaderingen en anderzijds uit bijkomende elementen.  

 

1. Bestemmingsplan 

1.1. Opmerking op woningen Dadizeleleenstraat  
In vergelijking met het voorontwerp-GRUP dat voorlag op de plenaire vergadering van 

16.06.2015 zijn de woningen langs de Dadizeleleenstraat met “bestemming 
bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf met voorbestemming woongebied” uit het 

plangebied gehaald. De woningen vallen hierdoor terug onder de bestemming van het 
APA ‘landelijk en openruimtegebied met aangetast karakter’.  

De Stad verduidelijkt dat ze met het advies i.h.k.v. de plenaire vergadering een juridische 
onzekerheid wou aantonen: het stedenbouwkundig voorschrift “voorbestemming wonen” 

was te ruim voor de huidige zonevreemde woningen gezien er de functies handel, horeca, 
diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen zijn toelaten. Bijgevolg 
zou het omzetten van een landbouwbestemming naar een woonbestemming in het 

buitengebied juridisch niet mogelijk zijn. De stad gaf als opmerking op het verslag van de 
plenaire vergadering de voorkeur naar een zone voor bedrijven enkel indien kan worden 

aangetoond dat de percelen zullen verworven worden. Vervolgens wou de stad een 
rechtszekerheid voor de bestaande woningen en een garantie tot voldoende afscherming 

via volgende mogelijkheden: 

 situatie van de 2 woningen behouden en niet in het RUP opnemen. 

 wel in het RUP opnemen als agrarisch gebied met bestemming bedrijvigheid als 

nabestemming + de bepaling voor de zonevreemde woningen. 

 wel in het RUP opnemen als bestemming bedrijvigheid + bepaling voor 

rechtszekerheid 2 woningen. Aandacht voor voldoende buffering (groen, afstand…).  
De Stad merkt op dat ze achter een bestemmingswijziging staat van de woningen naar 

een zone voor bedrijven enkel op voorwaarde dat zowel het bedrijf als de eigenaars 
hierover een akkoord hebben.  

De Stad merkt op dat het opnemen van beide woningen in het GRUP met een 
bestemming bedrijvigheid dan enkel kan bij het hernemen van de voorlopige vaststelling. 

Dit omdat artikel 2.2.7.§7 van de Vlaamse Codex RO bepaalt dat een definitieve 
vaststelling van een plan geen betrekking kan hebben op delen van het grondgebied die 

niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan.  
 

1.2. Woningen langs Meensesteenweg  
In vergelijking met het voorontwerp-GRUP dat voorlag op de plenaire vergadering van 

16.06.2015 zijn de woningen langs de Meensesteenweg met “bestemming 
bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf met voorbestemming woongebied” uit het 

plangebied gehaald. De woningen vallen hierdoor terug onder de bestemming van het APA 
“woongehucht en/of woonkorrel”.  

De stad stelt vast dat hierdoor de garantie verdwijnt tot een gestructureerde uitbreiding 
van het bedrijf ter hoogte van de Meensesteenweg omdat de APA-bestemming naast 

woonactiviteiten ook ambacht, kleinbedrijf en nieuwe bedrijvigheden (voor zover niet storend 
voor de woonfunctie) toelaat en omdat artikel 2.2 “buffering t.o.v. woonhuizen en bedrijf” 

van het GRUP een suprematie van de buffer toelaat ter hoogte van het woonperceel dat 
naar bedrijvigheid wordt omgezet.  

 
De Stad herhaalt haar advies conform de plenaire vergadering waarbij ze een willekeurige 

bedrijfsuitbreiding langs de Meensesteenweg op de reeds aangekochte 
woningen/percelen en telkens na aankoop van één bepaald perceel of één woning wil 

vermijden. Dit zorgt voor een ongeordend resultaat van de nog resterende 
woningen/percelen die door het bedrijf zijn ingesloten. 
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De stad adviseert om de bedrijfsuitbreiding op een gestructureerde manier te 

organiseren en dit in één aansluitende noordelijke ofwel in één aansluitende zuidelijke 
richting.  

Het bedrijf dient aan te tonen dat ze deze aaneensluitend ofwel in noordelijke of zuidelijke 
richting verworven heeft. De stad wenst binnen het GRUP een totaalvisie op te nemen 

voor alle woningen/percelen tussen de Meensesteenweg en het bedrijf met als doel het 
garanderen/verzekeren van een gestructureerde uitbreiding van het bedrijf. 

De Stad merkt op dat het opnemen van een totaalvisie voor de woningen enkel kan bij het 
hernemen van de voorlopige vaststelling. Dit omdat het artikel 2.2.7.§7 van de Vlaamse 

Codex RO bepaalt dat een definitieve vaststelling van een plan geen betrekking kan 
hebben op delen van het grondgebied die niet opgenomen zijn in het voorlopig 

vastgestelde plan.  
 

2. Stedenbouwkundige voorschriften 
2.1. Artikel 1 “bedrijvengebied voor historisch gegroeid bedrijf”  

 conciërgewoning 

Het RUP laat een vrijstaande conciërgewoning toe maar legt het aantal niet vast.  
De stad vraagt om maximaal één conciërgewoning toe te laten.  

 stopzetting bedrijf 

 Bij stopzetting van het bedrijf wordt terug de bestemming van het APA “landelijk 

en openruimtegebied met agrarisch karakter” en “landelijk en openruimtegebied 
met aangetast karakter” van kracht waardoor het oostelijk deel van het bedrijf 

zonevreemd wordt.  Dit creëert rechtsonzekerheid en staat een nieuwe invulling in 
de weg. Het gevolg is dan terug een omslachtige RUP-procedure om een nieuwe 

invulling mogelijk te maken. De stad wil dit vermijden en adviseert om het 
stedenbouwkundig voorschrift te vervangen door het stedenbouwkundig voorschrift 

conform de versie van de plenaire vergadering. Volgens de versie van de plenaire 
vergadering wordt bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten op basis van een 

uitgewerkte visie aan de hand van een ruimtelijk uitvoeringsplan beslist over de 
inrichting van dit bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf en wordt bij 

afwachting van de goedkeuring van een dergelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geen 
stedenbouwkundige vergunningen verleend na de stopzetting van de huidige 

bedrijfsactiviteiten. 

 Volgens p.196 van het GRS behoort het bedrijf tot één van de 15 

bedrijvengebieden in de open ruimte in functie van één bedrijf en bepaalt het GRS 
bij stopzetting de volgende visie:  

-  Bij stopzetting mag de nieuwe economische activiteit geen bijkomende hinder 
veroorzaken ten aanzien van de omliggend functies.  

- Bij stopzetting bieden (delen van) deze sites mogelijkheden om agrarisch gebeuren 
in ruime zin te versterken (bv. onderzoekscentra ivf. land- en tuinbouw, sociale 
economie gerelateerd aan de open ruimte). Dit wordt geval per geval beoordeeld. 

- Bij stopzetting is een agro-industriële activiteit toegelaten.    
De stad vraagt om de stedenbouwkundige voorschriften omtrent de stopzetting van 
het bedrijf aan te vullen met de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

(GRS). 
 

 bepaling maximale bouwhoogte 
De stad wenst in het kader van het behandelen van de latere vergunningsaanvraag 

om de hoogte van de gebouwen niet te bepalen vanuit het vloerpeil van de 
bestaande productiegebouwen maar vanuit het peil vanuit het openbaar domein en 

vanuit het reliëf van het terrein. Ze adviseert om volgend stedenbouwkundig 
voorschrift in het GRUP op te nemen: “De hoogte van het gebouw wordt gemeten 
vanaf het aanzetpeil van de inkom-dorpel tot bovenkant kroonlijst of dakrand.  
Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m hoger dan het peil van het 
openbaar domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Bij geaccidenteerd 
terrein wordt het maaiveld ter plaatse van de beschouwde gevel als referentie 
genomen”. 
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 bebouwing conform het planologisch attest 

Volgens het GRUP kan het bedrijf méér gebouwoppervlakte realiseren ten opzichte 

van het voorwaardelijk goedgekeurd planologisch attest.  
Hierdoor kunnen de nieuwe gebouwen in tegenstelling tot het planologisch attest 

tot tegen de bestaande gebouwen en tot tegen de bufferranden gebouwd worden. 
De stad stelt vast dat dit met het planologisch attest niet de bedoeling was.  

Het stedenbouwkundig voorschrift waarbij de tweede bijkomende productieloods ten 
noorden van de bestaande productieloods in dergelijk geval over gelijkaardige 

afmetingen dient te beschikken is te vaag. 
De stad wil géén uitbreiding van de gebouwen buiten de vastgelegde grenzen van 

het planologisch attest. Ze vraagt om de door het planologisch attest vastgelegde 
maximale oppervlakte, terreinbezetting en contouren/bouwkaders aan gebouwen in 

het GRUP over te nemen. 
Op deze manier wordt de visie van het planologisch attest zo maximaal mogelijk 

vertaald in het GRUP.   

 activiteit langs Meensesteenweg 

De stad wenst om de belevingskwaliteit langs haar invalswegen te verhogen en 
vraagt daarom om in het GRUP: 

o naar de garantie tot een groene landschapsarchitecturale inkleding van het 
bedrijf ter hoogte van de Meensesteenweg. 

o naar een uniformiteit op vlak van publiciteit. Dit door de visie van het GRUP 
zo dicht mogelijk af te stemmen op de visie van publiciteit die in het 

Provinciaal RUP Autohandelslint N32 is vastgelegd.    

 afstand ten opzichte van rooilijn 

De stad vraagt om minimale afstanden t.o.v. de rooilijn en langs de 
Dadizeleleenstraat en Meensesteenweg op te leggen. 

 duidelijke voorschriften 
De voorwaarden bij het afschaffen van de Oude Heirweg of bij het verplaatsen 

ervan zijn niet helemaal duidelijk omdat ze in één stedenbouwkundig voorschrift zijn 
bepaald.  

De stad vraagt in het kader van het behandelen van de bouwaanvraag om duidelijke 
voorschriften en vraagt om dit stedenbouwkundig voorschrift op te splitsen zodat 

duidelijk is wat de specifieke voorwaarden zijn bij afschaffing en bij verlegging. 
 

2.2. Artikel 1.1. “ontsluiting”  

 Bij de uitbreidingsplannen van het bedrijf dient het bedrijf voldoende garanties in te 

bouwen naar het voorzien van de nodige parkeervoorzieningen en bufferruimte op 
de eigen site. Het parkeren van voertuigen mag niet afgewenteld worden naar het 

openbaar domein. Op de site moeten de nodige voorzieningen aanwezig zijn zodat 
het vrachtverkeer op eigen terrein kan wachten en er dus geen filevorming 

ontstaat door vrachtwagens die op de openbare weg staan aan te schuiven. De 
huidige parking dat conform het planologisch attest als “P1” is aangeduid wordt nu 

gebruikt om het gebrek aan parkeermogelijkheden op te vangen. Bij de 
uitbreidingsplannen zouden garanties ingebouwd moeten worden om deze parking 

P1 te kunnen supprimeren of minstens het rechtstreeks ontsluiten van deze 
parkeerplaatsen op de Meensesteenweg aan te pakken. De rechtstreekse 

ontsluiting van deze parkeerplaatsen zorgt immers voor onveilige situaties en 
mogelijke conflictpunten met onder meer de fietsers. 

 Het artikel laat in functie van ontsluiting openingen in de buffer toe van maximaal 

20m. De breedte van de opening is te breed en garandeert geen kwaliteitsvolle 
buffer. De stad vraagt een maximale bufferbreedte van 8 meter conform de versie 

van de plenaire vergadering.  
 

2.3. Artikel 2 “buffer” 

 Het artikel legt geen verbod tot stapelen op. De stad adviseert om in de artikelen  

2.1. ,2.2. en 2.3. stapelen effectief te verbieden. 
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 Volgens de stedenbouwkundige voorschriften zijn werken in functie van 

waterbeheersing toegelaten. De stad volgt deze visie maar wenst het behoud van 

een kwaliteitsvolle buffer ten opzichte van de omgeving. Ze vraagt om bij het 
uitvoeren van waterbeheersingswerken telkens een minimale bufferbreedte van 5 

meter te behouden. Gezien de artikelen 2.1. en 2.3. een bufferbreedte van 10m 
opleggen vraagt de stad om de gewenste minimale bufferbreedte van 5 meter 

plaatselijk toe te passen en dus niet over de gehele lengte van de buffer.  
Het toelaten van waterbuffering in artikel 2.2. “buffering t.o.v. woonhuizen en 

bedrijf” ziet de stad dan niet als toelaatbaar omdat deze bufferbreedte al beperkt is 
tot 5 meter. 

 Artikel 2.1. laat een inname in functie van de verbreding van de Dadizeleleenstraat 
toe. Dit stad gaat met de inname door de Dadizeleleenstraat akkoord op 

voorwaarde dat aan de zuidzijde van het bedrijf steeds een minimale bufferbreedte 
van 10 meter gegarandeerd blijft.    

 Ter hoogte van de woningen langs de Meensesteenweg kan met artikel 2.2. de 
buffer gesupprimeerd worden ter hoogte van het perceel dat naar bedrijvigheid 

wordt omgezet. Dit garandeert geen kwalitatieve/aaneensluitende buffer maar een 
buffer die op willekeurige plaatsen en op een ongestructureerde manier is 

doorbroken.  
De stad wenst een gestructureerde suprematie van de buffer die gelijktijdig gebeurt 

met de gestructureerde en aaneensluitende bedrijfsuitbreiding in zuidelijke of 
noordelijke richting. 

 
2.4. Artikel 3 ‘op te heffen verkaveling’ 

De stad vraagt om de volgende gegevens van de verkaveling te hanteren zoals 
opgenomen in het vergunningenregister dat op 24 januari 2011 werd vastgesteld:  

 dossier id: 36015_1964_393 en gemeentenr. 36015/17214/V/V521/1. 

 deels vervallen (lot 2 is niet gemeld en is vervallen dd. 18/03/2003). 

 
3. Advies op toelichtingsnota 

Volgens de tekst en de kaart op pagina’s 28 en 29 van de toelichtende nota is het niet 
duidelijk welke ontsluiting voor welk type verkeer dient. De stad vraagt om het onderscheid 

tussen de verkeerstypes (autoverkeer in functie van werknemers en bezoekers en het 
vrachtverkeer in functie van leveringen van goederen, herstellingen…) op vlak van interne 

mobiliteit in de toelichtingsnota te verduidelijken.   
De stad merkt op dat het planologisch attest een duidelijk visie beschrijft van de interne 

mobiliteit (vrachtwagens, personeel, leveranciers en klanten) en ontsluiting en vraagt om 
de toelichtende nota hierop af te stemmen.  

 
4. Advies op register planbaten/planschade 

De westelijke grens omtrent de aanduiding van de contour van de planbaten valt niet 
samen met de Oude Heirweg. Volgens het Algemeen Plan van Aanleg ligt de grens van de 

bedrijfsbestemming en landbouwbestemming in het midden van de Oude Heirweg.   
De stad vraagt om de contour van de planbaten af te stemmen op de bestemmingsgrens 

van het Algemeen Plan van Aanleg.  
 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 

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) 
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Artikel 1: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de inhoud van het voorstel van het advies op het ontwerp 
van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan AVR.  

 
Artikel 2: 

De gemeenteraad gaat akkoord om volgens het artikel 2.2.7. van de Vlaamse Codex RO het 
advies aan de Vlaamse Regering over te maken.  

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 
 
 
AGENDAPUNT nr. 11 

Aankoop van grond, Riddersstraat voor de aanleg van een voetbalveld - goedkeuring 

ontwerp van de akte van aankoop. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

Binnen het vlekkenplan van 2011, gebaseerd op het masterplan van 2011, besliste het college 
van burgemeester en schepenen op 18 november 2011 tot integratie van een groot 

voetbalveld (maximumscenario 13.000 m²) in de woonzone. 

Op 8 juni 2015 koos het college van burgemeester en schepenen voor de minimale afmetingen 

van het veld, die voldoen voor wedstrijden in provinciale afdeling: 106 m x 61 m met rondom 

nog een zone voor toeschouwers van 3 m breedte. 

In het schattingsverslag opgemaakt op 6 november 2013 en bekrachtigd op 7 november 

2013 door het Aankoopcomité onder dossiernummer 36015/769/cg/BG, werd de waarde 

van de grond geschat aan 65,00 EUR/m². Deze raming werd op 5 mei 2015 herbevestigd 

door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid 

Door De Mandel werd het gebruiksrecht op de aan te kopen grond opgezegd tegen 1 juli 

2016. 

Om de aankoop te regelen werd door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid 

een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een Sociaal Oogmerk "De 

Mandel", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 224, volgend goed 

tegen de prijs van 486.590,00 EUR verkoopt aan de Stad: 

Stad Roeselare – 5de afdeling 

74 a 86 ca grond, gelegen nabij Izegemseaardeweg en Riddersstraat , te nemen uit een 

perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als hooiland gelegen 

Zuidhoek, sectie C nummer 824 C. 

Het goed is afgebeeld op het metingsplan opgemaakt met referentie 2012/2892c op 9 

november 2015 door Dumoulin Jos bvba te Roeselare. 

Deze aankoop geschiedt voor openbaar nut en in het bijzonder voor de aanleg van een 

voetbalveld. 

Op het budget 2016 budgetsleutel ENV07/P07-0001/074001/22000000 ‘aankoop grond 

sportterreinen’ is er voldoende krediet voorzien. 

Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en plan; 
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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 aankoop en het ontwerp van akte van aankoop worden goedgekeurd. 
 

Art.2.- De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 

 
Art.3.- In toepassing van het 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 21 maart 2016 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 12 

Aankoop van de woning, Nieuwe Abelestraat 1, in het kader van de herinrichting van het 
kruispunt N36/Kwadestraat -  lichting van de aankoopoptie. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
Door de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de locaties bij het kruispunt van de 

Kwadestraat en de Rijkweg N36 aan het op- en afrittencomplex van de E403, onder andere 
door de komst van het nieuw ziekenhuis van AZ Delta, is een herinrichting van dit kruispunt 

nodig. In overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad is hiervoor een 
ontwerp opgemaakt. Hiervoor is onder andere de verwerving voorzien van de woning met 

bijhorende grond, Nieuwe-Abelestraat 1. Deze woning is eigendom van en wordt bewoond door 
het bejaarde echtpaar Roger Staelens (85 jaar) – Georgetta Parmentier (79 jaar). Omdat zij 

reeds een 2-tal jaar een optie hebben op een appartement in een nieuwbouw, dat al enige tijd 
instapklaar is, dringen zij aan op een spoedige aankoop van hun woning door het Vlaams 

Gewest en spraken zij hiervoor ook de Stad aan. Ook de verkoper van het appartement dringt 
hierop aan maar was tot nog toe bereid om te wachten gezien de precaire situatie. Omdat het 

voor het Vlaamse Gewest niet mogelijk is om de aankoop op korte termijn te realiseren, is de 
Stad bereid om de woning aan te kopen om deze vervolgens door te verkopen aan het Vlaamse 

Gewest, die zijn akkoord met deze regeling gegeven heeft. Op deze wijze gaat het voor de Stad 
om een financiële nuloperatie waarbij er aan dit echtpaar uiteindelijk op korte termijn een 

oplossing voor hun problemen geboden wordt. 
Om dit te regelen werd door de Afdeling Vastgoedtransacties in opdracht van de Stad op 

29.02.2016 een éénzijdige verkoopbelofte opgemaakt, waarbij de heer en mevrouw Roger 
Staelens – Georgetta Parmentier, samen wonende te 8800 Roeselare, Nieuw-Abelestraat 1, 

er zich toe verbinden om volgend goed tegen een prijs van 350.000,00 EUR te verkopen aan 
hetzij de Stad Roeselare hetzij het Vlaamse Gewest, Vlaams Ministerie van Mobiliteit en 

Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid, waarvan de burelen gevestigd zijn te 1000 Brussel, Graaf de 

Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4: 
Stad Roeselare – 7de afdeling 

13 a 48 ca huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen Nieuwe-Abelestraat 1, 
gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel uit de kadastrale legger als huis, sectie A 

nummer 988/H P000 met een oppervlakte volgens kadaster van 13 a 48 ca. 
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Dit goed staat afgebeeld op het metingsplan met referentie 1M3D8J G 119945 00 

opgemaakt op 07.07.2015 door het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 

De optiegever, de heer en mevrouw Staelens-Parmentier, verbindt er zich toe om, gedurende 
een termijn van 6 maanden ingaand op de datum van de verkoopbelofte, het goed enkel aan de 

Stad of het Vlaams Gewest te verkopen. De optiehouder, de Stad of het Vlaams Gewest, heeft 
het recht dit goed tegen de voorwaarden van de verkoopbelofte aan te kopen, mits hij, vóór het 

verstrijken van deze termijn, de hem verleende aankoopoptie licht, bij deurwaardersexploot, bij 
ter post aangetekend schrijven of door ondertekening van de authentieke verkoopakte. 

 
Het is zo goed als zeker dat het Vlaams Gewest de aankoopoptie niet op korte termijn zal 

kunnen lichten omdat het krediet hiervoor niet tijdig zal goedgekeurd worden, zodat in het 
belang van de eigenaars de Stad dit zal moeten doen. 

 
Gelet op de uittreksels uit de kadastrale legger en 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 - 12 neen (Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke 

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

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

5 onthoudingen (Filip Deforche, Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Annelies Carron en 

Francis Reynaert) 
 

Art.1.- De aankoopoptie voorzien in de verkoopbelofte wordt gelicht, indien deze niet op korte 
termijn door het Vlaamse Gewest kan gelicht worden. 

 
Art.2.- De doorverkoop aan het Vlaamse Gewest tegen dezelfde prijs wordt goedgekeurd, 

indien de Stad de aankoopoptie gelicht heeft 
 

Art.3.- De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 

 
Art.4.- In toepassing van het 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 21 maart 2016 

 
 

 
AGENDAPUNT nr.13 

 
Wijzigen straatnaam “Dammestraat” in de straatnamen “Dammestraat West” en 
“Dammestraat Oost” - principiële vaststelling. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De dienst Infrabel heeft de beslissing genomen om de overweg in de Dammestraat in de nabije 
toekomst te supprimeren. 

Deze sluiting gebeurt in het kader van de veiligheid. Het wegvallen van de overweg in de 
Dammestraat wordt gecompenseerd door de aanleg van de nieuwe spoorwegtunnel in de 
Koning Leopold III-laan.  
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De ontsluiting van de woonwijk Van Maerlant, ten Oosten van de spoorweg, gebeurt nu 
voortaan via de Beversesteenweg en de nieuwe nabijgelegen spoorwegtunnel.  
Het verkeer van de andere woonwijk, Ten Hove, ten Westen van de spoorweg, ontsluit via de 
Rotsestraat en eveneens via de nieuwe spoorwegtunnel. 
 
Het sluiten van de overweg heeft tot gevolg dat de Dammestraat, die over de spoorweg loopt, 
in 2 doodlopende straten herleid werd. 
Dergelijke situaties zorgen voor verwarring voor de burgers, het GPS-systeem, voor pakjes- en 
koerierdiensten, maar vooral voor de hulpdiensten. 
 
De gemeenteraad stelde in zitting van 25 januari 2016 de wijziging van een deel van de 
Dammestraat in Ferdinand Le Hétetstraat principieel vast. De volgende stap in de procedure is 
het opstarten van het openbaar onderzoek.  
 
Voor het opstarten van het openbaar onderzoek bleek het echter aangewezen om de volledige 
Dammestraat te herbenoemen en nieuwe huisnummers toe te kennen. 
Er wordt voorgesteld om het westelijk deel, links van de overweg, te herbenoemen in 
Dammestraat West. 
Het oostelijk deel, rechts van de overweg, zou herbenoemd worden in Dammestraat Oost. 
 

Na de principiële vaststelling door de gemeenteraad dient de procedure verder gezet te 
worden: 

 
1. Advies Koepel voor Roeselaars Cultuurbeleid. 

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

 
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. 
 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
 

Artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2016 betreffende de wijziging van 
een deel van de Dammestraat in Ferdinand Le Hétetstraat wordt ingetrokken. 

 
Artikel 2: De wijziging van de straatnaam “Dammestraat in de straatnamen “Dammestraat 

West” en “Dammestraat Oost” wordt principieel vastgesteld. 
 

Artikel 3: Dit besluit zal onderworpen worden aan het toezicht georganiseerd bij decreet van  
28 april 1993. 

 
Aldus gedaan in openbare vergadering van 21 maart 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 14 

Samenwerkingsovereenkomst met vzw Roeselare Koerst in functie van de organisatie van het 
Natourcriterium - goedkeuring. 
 
DE GEMEENTERAAD: 
 
De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Roeselare Koerst, afgesloten in 2014, wordt 
aangepast. Dit betreft een 4-jarige overeenkomst die geldig blijft tot en met 2017. 

Vzw Roeselare Koerst, organisator van het Natourcriterium in Roeselare, vraagt een verhoging 
van de werkingstoelage die ze van de Stad Roeselare ontvangen. Dit om het evenement nog 
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financieel haalbaar te houden. 
 
Na overleg met de organisatie wordt voorgesteld om het contract als volgt aan te passen: 

- Afbouw logistieke ondersteuning te wijten aan extra logistieke privé sponsors 

- Aanpassing ter beschikking gesteld pakket VIP-kaarten 
- Garanderen van topaffiche 
- Financiële tegemoetkoming in werkingskosten van € 60.000. 

 
De aanpassing wordt doorgevoerd vanuit het argument om dit wielerevent niet verloren te laten 
gaan. Dit evenement draagt bij aan de identiteit van Roeselare als wielerstad en zorgt 
bijkomend voor het samenbrengen en netwerken van lokale bedrijfsleiders en het ondersteunen 
van plaatselijke organisatoren en verenigingen. Ook het belang voor het Wielermuseum kan 
worden onderstreept: jaarlijks worden getekende truitjes van renners geschonken en soms 
worden fietsen in bruikleen gegeven.  
 
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar, zijnde van 2016 t.e.m. 2018. 
 
Gelet op art. 42 en 43 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
 
BESLUIT, met algemene stemmen - 5 onthoudingen (Annelies Carron, Francis Reynaert, 
Filip Deforche, Cyriel Ameye en Immanuel De Reuse) 

Enig artikel: De samenwerkingsovereenkomst met vzw Roeselare Koerst in functie van de 
organisatie van het Natourcriterium wordt goedgekeurd. 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

(zie bijlage 2) 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 15 
 

Aanpassing rechtspositieregeling stadspersoneel. 

DE GEMEENTERAAD: 

Door de huidige bepalingen in de RPR krijgen de jobstudenten, net zoals het andere 
stadspersoneel, extra vergoedingen voor het werken op zaterdag en voor de nachtprestaties. 

Aangezien het een piste zou kunnen zijn om meer jobstudenten in te schakelen ter vervanging 
van ziekte, verlof van gewoon personeel tijdens weekenddagen (bv. vervanging van 

zwemredders) en de verloning van de jobstudenten reeds marktconform is zonder de extra 
vergoedingen, is het niet opportuun om deze jobstudenten daar nog extra voor te vergoeden 

voor het werken op zaterdag of na 22u; 

Deze aanpassingen werden besproken in het MAT en werden voorgelegd in het syndicaal 

comité van 2 maart 2016; 

In het syndicaal comité werd een protocol van akkoord afgesloten over deze wijziging; 

 
Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT, met algemene stemmen: 
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Enig artikel – Volgend artikel van onze rechtspositieregeling stadspersoneel wordt als volgt 

aangepast (zie vet en cursief): 

Hoofdstuk III. De onregelmatige prestaties 

Afdeling I. Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen 

Artikel 212 

Deze afdeling is niet van toepassing op:  

1° de stadssecretaris en de financieel beheerder; 

2° de personeelsleden van niv. A. 
3° de jobstudenten voor wat betreft punt 1 en 3 in artikel 213.  

Artikel 213 

Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het personeelslid: 

1° per uur nachtprestaties tussen 22uur en 6 uur: 
 een kwartier extra inhaalrust;  

2° per uur prestaties tussen 0 en 24uur op zondag of op een feestdag: 
 een uur extra inhaalrust; 

3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op zaterdag: 
 een toeslag die gelijk is aan dertig procent van het uursalaris.  

 
Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de 

haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie of de 
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de 

mandaattoelage.  

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 

 
 

 
AGENDAPUNT nr. 16 

 
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; 
 
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 
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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; 
 
In de gemeenteraadszitting van 25 januari 2016 werd mevr. Erika Vanderper vervangen door 
mevr. Ingrid Vermeulen; 
 
Met het e-mailbericht d.d. 23.02.2016 van de fractie Open VLD wordt voorgesteld om mevr. 
Gwendoline Lefevre te vervangen door dhr. Francis Tanghe; 
 
Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op art. 200 van het gemeentedecreet; 
 
GAAT OVER : 
 
tot de geheime stemming, waaraan zevenendertig leden deelnemen voor de aanduiding van 
dhr. Francis Tanghe namens de fractie Open VLD als lid van de algemene vergadering van de 
Stedelijke Noord-Zuidraad Roeselare ter vervanging van mevr. Gwendoline Lefevre: 
 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag : 
Dhr. Francis Tanghe bekomt achtentwintig ja-stemmen 

Er is één neen-stem en acht onthoudingen. 
 
BESLUIT, algemeen: 
 
Artikel 1: Dhr. Francis Tanghe wordt, namens de fractie Open VLD, aangeduid als lid van de 
algemene vergadering van de Stedelijke Noord-Zuidraad ter vervanging van mevr. Gwendoline 
Lefevre. 
 
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: dhr. Francis Tanghe, Langebrugstraat 62, 8800 Roeselare. 
 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 17 

 
MIROM ov. Voordracht voor de vervanging van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. 

 
DE GEMEENTERAAD : 

 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten is bij MIROM ov; 

 
Artikel 47 van het decreet dd. 6.7.2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 

bepaalt:  
“De samenstelling van de raad van bestuur wordt in iedere dienstverlenende of 

opdrachthoudende vereniging statutair geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, 
benoemd zoals bepaald in het voorgaande artikel. Het aantal bestuurders dat op voordracht 

van de andere deelnemers werd benoemd, mag nooit meer bedragen dan een vierde van het 
aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde bestuurders. Iedere 

bestuurder die op die manier is benoemd, beschikt over één stem. De bestuurders, benoemd 
op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan door deskundigen die na 

gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is, en 
worden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering. De 

deskundigen maken geen deel uit van de raad van bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen 
van alle organen bijwonen en alle documenten opvragen. Hun vergoeding valt ten laste van de 

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.” 
 

Artikel 52, 2° lid van het decreet dd. 6.7.2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 
bepaalt: “Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 

vijf rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met 
raadgevende stem. De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van 

aanduiding van deze afgevaardigden, die steeds raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten 
verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn”. 

 
Artikel 38 van de statuten van de MIROM ov bepaalt: 

“De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 10 en ten hoogste 25 
stemgerechtigde leden, samengesteld door de vertegenwoordigers van de aangesloten 

vennoten en dit op volgende wijze: 
- minimum drievierde van de mandaten worden toegekend aan de gemeente deelnemers 

(aandeelhouders A) 
- de algemene vergadering van de vereniging kan aan de andere deelnemers (aandeelhouders 

B) een aantal mandaten toewijzen dat maximum één vierde van het totaal aantal te begeven 
mandaten mag bedragen. 

Naast het hierboven vermelde aantal stemgerechtigde bestuurders kan er tenminste één en 
ten hoogste twee leden met raadgevende stem door de Algemene Vergadering worden 

aangesteld. Het staat iedere gemeenteraad vrij een dergelijke kandidaat voor te stellen aan de 
Algemene Vergadering, met dien verstande dat dergelijk gemeenteraadslid dient verkozen te 

zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van 
Burgemeester en Schepenen of aangesteld is als voorzitter voor het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. Deze bestuurders met raadgevende stem worden verkozen voor een 
periode van 2 jaar met ingang van de Algemene Vergadering bij iedere nieuwe legislatuur, 

waarbij de eerste periode loopt tot de Algemene Vergadering van 2004. Iedere gemeente kan 
slechts gedurende één periode van 2 jaar van de lopende legislatuur één dergelijke bestuurder 

afvaardigen. 
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste 6 bedraagt neemt de 

Algemene Vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en worden deze leden volgens 
het afnemend bevolkingsaantal van de betreffende gemeenten verdeeld over de drie periodes. 
Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan 6 bedraagt neemt de 
Algemene Vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van 
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de aanstelling, waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met eenparigheid van 

stemmen door hun gemeenteraad werden aangeduid. In ondergeschikte orde gelden als daar 
op volgende criteria: 

1. De ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij  
   voorrang wordt gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit. 

2. De leeftijd waarbij voorrang gegeven wordt aan in eerste instantie de oudste  
   aangeduide leden in jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in  

   tweede instantie aan de jongste aangeduide leden die de leeftijd van zestig  
   jaar bereikt hebben”. 

 
In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2013 werden de volgende personen voorgedragen 

als kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van MIROM ov: 
dhr. Frans Dochy, dhr. Henk Kindt, dhr. Geert Huyghe, dhr. Stefaan Van Coillie en dhr. Filiep 

Bouckenooghe. In dezelfde zitting werd mevr. Annelies Carron voorgedragen als lid met 
raadgevende stem; 

 
Met het e-mail bericht d.d. 10 maart 2016 van de fractie CD&V wordt meegedeeld dat dhr. 

Frans Dochy ontslag neemt als lid in de raad van bestuur vanaf 24 mei 2016. Dhr. Marc 
Vanwalleghem wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur ter vervanging van dhr. 

Frans Dochy; 
 

Ter zitting deelt de fractie N-VA mee dat mevr. Lieve Lombaert wordt voorgedragen als lid van 
de raad van bestuur ter vervanging van dhr. Frans Dochy; 

 
Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 

 
GAAT OVER: 

tot de geheime stemming waaraan zevenendertig leden deelnemen voor de voordracht voor de 
vervanging van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van MIROM ov. 

 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag: 

Dhr. Marc Vanwalleghem bekomt twintig stemmen. 
Mevr. Lieve Lombaert bekomt zestien stemmen. 

Er is één onthouding en geen neen-stemmen. 
 

BESLUIT, algemeen 
 

Artikel 1.  
- Dhr. Marc Vanwalleghem, schepen, Dominiek Saviostraat 1, 8800 Roeselare, de volstrekte 

meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, worden 
aangeduid als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van MIROM ov. ter vervanging 

van dhr. Frans Dochy. 
 

Artikel2. - Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de MIROM ov, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800-Roeselare. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
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AGENDAPUNT nr. 18 
 
WVI dv 
Vervanging van één effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
 
DE GEMEENTERAAD : 
 
Gelet op het feit dat de Stad Roeselare aangesloten is bij de Intercommunale WVI dv; 
 
Gelet op het decreet dd. 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer 
bepaald op art. 44, 3° lid, dat bepaalt: “De benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat cfr. art. 44, 3° lid, aldus: 
 voor elke algemene vergadering de vertegenwoordiger van de gemeente door de 

gemeenteraad moet benoemd worden. 
 en dat ook zijn mandaat daarbij moet 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; 

 
Deze statutenwijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2013 en in de 
buitengewone algemene vergadering van de WVI dv op 18 december 2013 en werd 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2014 en goedgekeurd 
bij het M.B. van 25 maart 2014; 
 
In de gemeenteraadszitting van 28 april 2014 werd dhr. Luc Martens aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van WVI dv voor de resterende duur van 
de legislatuur en dhr. Gerdi Casier als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Met het e-mailbericht d.d. 10 maart 2016 van de fractie CD&V wordt meegedeeld dat dhr. 
Luc Martens ontslag neemt als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de 

WVI dv. Dhr. José Debels wordt voorgedragen als vertegenwoordiger ter vervanging van dhr. 
Luc Martens; 

 
Ter zitting draagt de fractie N-VA ook dhr. Frederik Declercq voor als effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de WVI dv. ter vervanging van dhr. Luc 
Martens; 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag; 
 
GAAT OVER : 
tot de geheime stemming, waaraan zevendertig raadsleden deelnemen, voor de aanduiding van 
één effectief vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van de WVI 
dv voor de resterende duur van de legislatuur ter vervanging van dhr. Luc Martens. 
 
De opening van de briefjes geeft de volgende uitslag: 
Dhr. José Debels bekomt twintig ja-stemmen. 
Dhr. Frederik Declercq bekomt zestien ja-stemmen. 
Er is één onthouding en geen neen-stemmen. 
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BESLUIT, algemeen 
 
Artikel 1: Dhr. José Debels, schepen, Blinde Rodenbachstraat 138, 8800 Roeselare, de 
volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de Stad om deel te nemen aan de algemene 
vergaderingen van de WVI dv voor de resterende duur van de legislatuur ter vervanging van 
dhr. Luc Martens. 
 
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de 

genomen beslissing. 
 

Artikel 3: Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de WVI dv, Baron 
Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 19 
 

vzw Vlaams Huis van de Voeding.  
Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering en in de raad van bestuur. 

 
DE GEMEENTERAAD : 

 
Met de beslissing van de Gemeenteraad van 4 juli 2011 werd goedkeuring verleend voor het 

oprichten van vzw Vlaams Huis van de Voeding; Tevens werd de deelname van de Stad in de 
vzw en statuten goedgekeurd; 

 
Artikel 19 van de statuten bepaalt de samenstelling van de algemene vergadering; De stad 

Roeselare beschikt over vier mandaten voor de algemene vergadering; 
 

In de gemeenteraadszitting van 22 april 2013 werden de vertegenwoordigers aangeduid voor 
de algemene vergadering: dhr. Luc Martens, dhr. Henk Kindt, dhr. Marc Vanwalleghem en 

dhr. Kris Declercq; 
 

Met het e-mailbericht d.d. 10 maart 2016 van de fractie CD&V wordt meegedeeld dat dhr. 
Luc Martens ontslag neemt als lid van de algemene vergadering; Dhr. Dirk Lievens wordt 

voorgedragen als lid van de algemene vergadering; 
 

Ter zitting deelt de fractie N-VA mee dat mevr. Mieke Van Hootegem wordt voorgedragen als 
lid van de algemene vergadering ter vervanging van dhr. Luc Martens; 

 
Artikel 11 van de statuten bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur. Voor de Stad 

kunnen maximaal drie vertegenwoordigers voorgedragen worden. De vaststelling van het aantal 
bestuurders en hun benoeming gebeurt door de algemene vergadering; 

 
In de gemeenteraadszitting van 22 april 2013 werden de vertegenwoordigers voorgedragen 

voor de raad van bestuur: dhr. Luc Martens, dhr. Marc Vanwalleghem en dhr. Kris Declercq; 
 

Met het e-mailbericht d.d. 10 maart 2016 van de fractie CD&V wordt meegedeeld dat dhr. 
Luc Martens ontslag neemt als lid van raad van bestuur; Dhr. Dirk Lievens wordt voorgedragen 

ter vervanging van dhr. Luc Martens; 
Ter zitting deelt de fractie N-VA mee dat mevr. Mieke Van Hootegem wordt voorgedragen als 
lid van de raad van bestuur ter vervanging van dhr. Luc Martens; 
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Gelet op artikel 35 en 42 van het gemeentedecreet; 

 
Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 

 
Gaat over: 

tot de stemming waaraan zevenendertig gemeenteraadsleden deelnemen voor de vervanging 
van dhr. Luc Martens als lid van de algemene vergadering en als lid van de raad van bestuur: 

 
Dhr. Dirk Lievens bekomt twintig ja-stemmen. 

Mevr. Mieke Van Hootegem bekomt vijftien ja-stemmen. 
Er zijn twee onthoudingen. 

 
BESLUIT, algemeen  

 
Artikel 1: Dhr. Dirk Lievens wordt aangeduid als lid van de algemene vergadering van vzw 

Vlaams Huis van de Voeding ter vervanging van dhr. Luc Martens. 
 

Artikel 2: Dhr. Dirk Lievens wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur van vzw Vlaams 
Huis van de Voeding ter vervanging van dhr. Luc Martens. 

 
Artikel 3: Volgende personen maken namens de stad deel uit van de algemene vergadering van 

vzw Vlaams Huis van de Voeding: dhr. Dirk Lievens, dhr. Henk Kindt, dhr. Marc Vanwalleghem 
en dhr. Kris Declercq. 

 
Artikel 4: Volgende personen maken namens de stad deel uit van de raad van bestuur van vzw 

Vlaams Huis van de Voeding: dhr. Dirk Lievens, dhr. Marc Vanwalleghem en dhr. Kris 
Declercq. 

Artikel 5: Eén exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan vzw Vlaams Huis van 
de Voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare. 

Aldus gedaan in openbare zitting 21 maart 2016. 
 
 

 
AGENDAPUNT nr. 20 

 
Cultuurcentrum De Spil. Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
De Gemeenteraad keurde op  06.07.1993 de statuten van het cultureel centrum “De Spil” 

goed;  
 

De statuten van vzw CC De Spil bepalen dat de vereniging bestaat uit vierenveertig leden. Ze 
worden aangeduid: 

- voor de helft door de gemeenteraad, onder zijn leden, met inbegrip van de schepenen van 
cultuur en van financiën en  

- voor de helft door de Koepel Roeselaars Cultuurbeleid, onder de leden van de sectorale 
deelraden en de gebruikersverenigingen. 

 
De gemeenteraad duidde in zitting van 18 maart 2013 volgende personen aan als lid namens 

de politieke fracties in de algemene vergadering van Cultuurcentrum “De Spil”: Kris Declercq, 
Nathalie Muylle, Frans Dochy, Ria Vanzieleghem, Marc Vanwalleghem, Geert Huyghe, Dirk 
Lievens, Brecht Vermeulen, Frederik Declercq, Mieke Van Hootegem, Siska Rommel, Trees 
Coffyn, Lien Vuylsteke, Lieve Lombaert, Henk Kindt, Frederik Nuytten, Gerdi Casier Filiep 

Bouckenooghe, Leen Sercu, Filip Deforhe, Immanuel De Reuse en Francis Reynaert; 
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In de gemeenteraadszitting van 21 oktober 2013 werd goedkeuring verleend aan de 
omvorming van het cultuurcentrum De Spil in een privaat extern verzelfstandigd agentschap in 

vzw-vorm conform de bepalingen van het gemeentedecreet. De statutenwijziging werd in 
dezelfde zitting goedgekeurd. 

Minister Geert Bourgeois heeft bij M.B. van 6 februari 2014 goedkeuring verleend aan de 
omvorming van vzw De Spil tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap; 

 
In de gemeenteraadszitting van 24 maart 2014 werden in toepassing van de statuten twee 

bijkomende vertegenwoordigers aangeduid nl. Stefaan Van Coillie en Bart De Meulenaer; 
 

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

 
Met het e-mailbericht d.d. 10 maart 2016 van de fractie CD&V wordt meegedeeld dat mevr. 

Nathalie Muylle ontslag neemt in de algemene vergadering van de Spil vzw. Dhr. Bart Wenes 
wordt voorgedragen als lid ter vervanging van mevr. Nathalie Muylle. 

 
GAAT OVER: 

 
Tot de geheime stemming waaraan zevenendertig leden deelnemen voor de vervanging van 

mevr. Nathalie Muylle als lid van de algemene vergadering van het Cultureel Centrum ”De Spil” 
 

De opening der briefjes geeft volgende uitslag: 
 

Dhr. Bart Wenes bekomt eenentwintig ja-stemmen. 
Er zijn geen vijf neen-stemmen en elf onthoudingen. 

 

BESLUIT, algemeen: 

 
Artikel 1: Dhr. Bart Wenes, Abeelstraat 3 bus A, 8800 Roeselare, de volstrekte meerderheid 

van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid als lid 
namens de politieke fracties van de algemene vergadering van het Cultuurcentrum “De Spil” ter 

vervanging van mevr. Nathalie Muylle 
 

Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Cultuurcentrum “De Spil”, Hippoliet 

Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 21 
 

Projectvereniging BIE. Vervanging van een vertegenwoordiger met stemrecht in de raad van 

bestuur. 

 

DE GEMEENTERAAD: 
 

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2013 werd dhr. Kris Declercq, schepen, aangeduid 
als lid van de raad van bestuur van de projectvereniging BIE; 

 
Volgens de statuten bestaat de raad van bestuur uit stemgerechtigde leden en leden met 

raadgevende stem; dat de stemgerechtigde leden politieke vertegenwoordigers zijn uit de 
colleges van burgemeester en schepenen aangeduid door de deelnemende gemeenten, waarbij 

maximaal één aangeduid door elke deelnemende gemeente; dat daarnaast ook één 
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afgevaardigde wordt aangeduid met raadgevende stem; dat deze vertegenwoordiger is 

verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college; Dit is met 
andere woorden een gemeenteraadslid uit de oppositie cf. het decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking; 
 

Met het e-mailbericht d.d. 10 maart 2016 van de fractie CD&V wordt meegedeeld dat dhr. 
Kris Declercq ontslag neemt als lid van de raad van bestuur van de projectvereniging BIE. Dhr. 

Bart Wenes wordt voorgedragen als lid ter vervanging van dhr. Kris Declercq; 
 

Gelet op het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in zijn verslag; 
 

GAAT OVER: 
 

tot de geheime stemming, waaraan zevenendertig leden deelnemen, voor het aanduiden van 
één stemgerechtigde vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van BIE: 

 
De opening van de briefjes geeft de volgende uitslag: 

Dhr. Bart Wenes bekomt eenentwintig ja-stemmen. 
Er zijn twaalf neen-stemmen en vier onthoudingen. 

 
BESLUIT, algemeen: 

 
Artikel 1:  

Dhr. Bart Wenes, schepen, Abeelstraat 3 bus A, 8800 Roeselare, wordt aangeduid als 
stemgerechtigde vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van BIE ter vervanging van dhr. 

Kris Declercq. 
 

Artikel 2: 
Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectvereniging BIE, Polenplein 15, 

8800 Roeselare 
 

Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016. 
 

 
 

AGENDAPUNT nr. 22 
 

vzw Toerisme Leiestreek. Voordracht voor de vervanging van vertegenwoordiger voor de raad 
van bestuur. 

 
DE GEMEENTERAAD: 

 
In de gemeenteraadszitting van 18 februari 2013 werd dhr. Kris Declercq voorgedragen als 

een vertegenwoordiger namens de stad in de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek; 
 

Met het e-mailbericht d.d. 10 maart 2016 van de fractie CD&V wordt meegedeeld dat dhr. 
Kris Declercq ontslag neemt als lid van de raad van bestuur. Dhr. Bart Wenes wordt 

voorgedragen als lid van de raad van bestuur. 
 

Gelet op art. 35 en 42 van het gemeentedecreet; 
 

Gehoord het college van burgemeester en schepenen in hun verslag; 
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GAAT OVER : 

 
tot de geheime stemming, waaraan zevenendertig leden deelnemen voor de voordracht van 

een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek ter vervanging 
van dhr. Kris Declercq; 

 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag : 

Dhr. Bart Wenes bekomt vierentwintig ja-stemmen. 
Er zijn tien neen-stemmen en drie onthoudingen. 

 
BESLUIT, algemeen: 

 
Artikel 1. - Dhr. Bart Wenes, schepen, Abeelstraat 3 bus A, 8800 Roeselare, de volstrekte 

meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt 
voorgedragen als vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek ter 

vervanging van dhr. Kris Declercq. 
 

Artikel 2. - Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de vzw Toerisme 
Leiestreek, Streekhuis Z-W-Vlaanderen, Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk. 

 
Aldus gedaan in openbare zitting van 21 maart 2016 

 


