
1/110

gemeenteraad

Notulen open zitting Zitting van 13 februari 2017

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Ria Vanzieleghem, voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq, burgemeester; mevrouw Griet Coppé, 

schepen; mevrouw Nathalie Muylle, schepen; de heer José Debels, schepen; de heer Marc Vanwalleghem, schepen; de 

heer Dirk Lievens, schepen; de heer Geert Huyghe, gemeenteraadslid; de heer Stefaan Van Coillie, gemeenteraadslid; 

mevrouw Caroline Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Greet Verhelle, gemeenteraadslid; mevrouw Michèle 

Hostekint, schepen; de heer Henk Kindt, schepen; de heer Frederik Nuytten, gemeenteraadslid; mevrouw Tania Feys, 

gemeenteraadslid; de heer Filiep Bouckenooghe, schepen; mevrouw Leen Sercu, gemeenteraadslid; de heer Steven 

Dewitte, gemeenteraadslid; de heer Maarten Vinckier, gemeenteraadslid; de heer Francis Reynaert, gemeenteraadslid; 

de heer Filip Deforche, gemeenteraadslid; de heer Immanuel De Reuse, gemeenteraadslid; de heer Cyriel Ameye, 

gemeenteraadslid; de heer Filiep Manhaeve, gemeenteraadslid; mevrouw Siska Rommel, gemeenteraadslid; de heer 

Frederik Declercq, gemeenteraadslid; de heer Brecht Vermeulen, gemeenteraadslid; mevrouw Mieke Van Hootegem, 

gemeenteraadslid; de heer Daniel Vanden Berghe, gemeenteraadslid; de heer Bart De Meulenaer, gemeenteraadslid; 

mevrouw Trees Coffyn, gemeenteraadslid; mevrouw Lieve Lombaert, gemeenteraadslid; de heer Maxim Deweerdt, 

gemeenteraadslid; mevrouw Lien Vuylsteke, gemeenteraadslid; de heer Geert Sintobin, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:

de heer Bart Wenes, voorzitter OCMW

Afwezig:

de heer Luc Martens, gemeenteraadslid

Verontschuldigd:

de heer Gerdi Casier, gemeenteraadslid; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid

13 februari 2017 19:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2017_GR_00022 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 9 januari  2017 - 

Goedkeuring

Beschrijving

Bijlagen

1. Notulen van de gemeenteraad d.d. 09.01.2017



2/110

Context en argumentatie

In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de vergadering van de 

gemeenteraad van 9 januari 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 9 januari 2017 worden goedgekeurd.

Vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Multiculturele incidenten in de Hugo Verrieststraat

 

Indiener(s):

Filip Deforche, Vlaams Belang

Toelichting:

Op 11 januari was de Hugo Verrieststraat het toneel van zware schermutselingen. Twee groepen "jongeren", gewapend 

met messen, boksijzers en knuppels, sloegen er op elkaar los.

Deze multiculturele incidenten - want dat waren het wel degelijk - kwamen weinig in de pers. Het ging om groepen 

Irakese jongeren en Afghaanse jongeren, die onze stad gebruikten om hun onderlinge problemen uit te vechten. 

Asielzoekers, als we juist zijn ingelicht.

Onze fractie zou graag een stand van zaken krijgen. Ging het inderdaad om – overwegend-jonge minderjarige, 

asielzoekers? Hoeveel "jongeren" werden er onderschept en kwamen al deze "jongeren" uit het opvangcentrum van 

Poelkapelle of waren er ook Roeselaarse bij ? Welke wapens werden er bij hen aangetroffen? Een minderjarige 

verdachte werd ter beschikking gesteld van het parket van Waals-Brabant omdat zijn voogd daar woont. Welke 

maatregelen werden getroffen tegen deze?

De vonk van deze zware schermutselingen ligt tussen leerlingen uit de OKAN-klas die na schooltijd werden aangevuld 

met vrienden. Wat was de reden van het conflict en hoe vangt met dit op in de OKAN-klas?

Maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk: welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om dit soort van 

incidenten, waarvan dit niet het eerste is, in de toekomst te vermijden?

Antwoord
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Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

Het incident van 11.01.2017 is momenteel nog voorwerp van een gerechtelijk onderzoek en op vraag van de politie kan 

momenteel geen antwoord bezorgd worden op de verschillende vragen. Op dezelfde dag werd nog op mijn initiatief een 

vergadering samengeroepen met de recherche van de zone Roeselare en de zone Ieper (opvangcentrum in Poelkapelle is 

gelegen in de zone Ieper), de schooldirectie en de directie van het opvangcentrum in Poelkapelle. Ik wou op de hoogte 

gesteld worden van de mogelijke aanpak op korte en middellange termijn en dit binnen mijn administratieve 

bevoegdheid. OKAN heeft op uitdrukkelijke vraag van de burgemeester en n.a.v. het incident een gesprek gehad met 

de leerlingen en concrete maatregelen genomen t.o.v. de betrokken leerlingen. De Stad wenst ook dergelijke incidenten 

te vermijden. Dit is uiteraard een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar verschillende organisaties hun 

inbedding en inbreng moeten doen o.a. scholen, organisaties die contact hebben met het doelpubliek en het Agentschap 

Integratie en Inburgering. Ik denk dat binnen de mogelijkheden wat wij toen konden doen info hebben ingewonnen, 

analyse hebben gemaakt en besluiten hebben genomen. Het antwoord op de vragen zelf kunnen wegens het geheim van 

het onderzoek nog niet meegedeeld worden.

Repliek van dhr. Filip Deforche:

Hopelijk wordt nog achteraf feedback gegeven. Dit vormt een groot probleem in de stad. Dit is niet de eerste keer dat er 

rellen zijn, denk maar aan de rellen in de Ardooisesteenweg en de ruzie in een café op het Polenplein omdat de toegang 

werd geweigerd aan een rellenschopper.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Leen Sercu: Vraag omtrent het gebruik van de hondenloopweide

 

Indiener(s):

Leen Sercu, Groen

Toelichting:

We zien ze graag, onze huisdieren, onze honden.

Velen hebben een tuin waar de hond zijn poten eens goed kan strekken, anderen hebben die ruimte niet.

Een 2-tal jaar geleden besloot de stad in samenspraak met de hondenliefhebbbers een hondenloopweide aan te leggen 

aan de voet van de spiraalbrug.

 

Onze vraag :

Wordt de hondenloopweide veel gebruikt en was is de reactie van de hondeneigenaars ?

Is er nood aan bijkomende weiden, gezien het aantal inwoners van de stad groeit, zal dat ook wel het geval zijn met het 

aantal honden.

Antwoord
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Antwoord van scherpen Filiep Bouckenooghe:

Er zijn geen echte cijfers wat betreft het gebruik van de hondenloopweide. De hondenloopweide is er wel gekomen op 

de vraag van de hondenliefhebbers. De hondenloopweide ligt dichtbij het centrum en bestaat eigenlijk uit 2 delen: een 

kleine weide (voor kleine honden en wachtweide) en een grote weide. De hondenloopweide wordt inderdaad frequent 

gebruikt. Natuurlijk is dit meer het geval in de zomer dan in de winter. Bij de aanleg van het Bergmolenbos werd 

indertijd een hondenloopweide voorzien. Deze is er nog niet omdat het ANB nog altijd bezig is met de aankoop van 

gronden. Het stuk grond is nog niet in ons bezit. Omdat er veel hondenbezitters zijn werden ook 2 hondenwandelingen 

opgemaakt. Vanuit de hondenloopweide werd een stedelijke hondenwandeling gemaakt en ook in de omgeving van het 

Bergmolenbos werd een hondenwandeling uitgestippeld. Dit werd ontwikkeld door een student van VIVES als project 

van zijn stage. Op termijn zal dit gerealiseerd worden.

Repliek van mevr. Leen Sercu:

De hondenliefhebbers zullen blij zijn en het is een goede zaak dat dit verspreid ligt over de stad.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Vinckier: Lage emissiezone of geen lage emissiezone, dat is de 

vraag

 

Indiener(s):

Maarten Vinckier, Open VLD

Toelichting:

De stad Antwerpen, onder een nv-a burgemeester, voert vanaf 1 februari 2017 in de stadskern en op linkeroever een 

lage emissiezone in voor vervuilende voertuigen.

De vraag van onze fractie :

-Zijn er plannen tot invoering van een gelijkaardige lage emissiezone in de stadskern van Roeselare?

-Indien daar geen plannen voor zijn, wat is dan het standpunt, gelet op het invoeren van autoluwe en autovrije zones 

(zie punt A4 van de agenda), om bepaalde milieuvriendelijke (men denke aan elektrisch aangedreven) voertuigen in 

deze zones toe te laten (eventueel door gebruik van een vergunning) ?   

Antwoord

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

Er zijn op dit ogenblik geen plannen voor het invoeren van een lage emissiezone en er is momenteel hiervoor ook geen 

grondslag.  Dit werd niet opgenomen in het mobiliteitsplan. Dit belet echter niet om in de toekomst een lage 

emissiezone te voorzien maar momenteel zijn er hiervoor geen plannen en werden er hieromtrent nog geen politieke 

beslissingen genomen.

In een autovrijzone zijn geen voertuigen toegelaten, ook geen elektrische voertuigen. Het is gevaarlijk om voertuigen 

toe te laten in zones die bestemd zijn voor de zwakke weggebruikers.
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Repliek van dhr. Maarten Vinckier:

Het is een gemiste kanst. Het toelaten van dergelijke wagens kan een extra motivatie zijn om het gebruik van 

elektrische voertuigen te laten groeien. Dit kan eventueel ook toegelaten worden voor cambio-wagens,...

Het is een gemiste kans.

19:23 - Luc Martens, gemeenteraadslid betreedt de zitting

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Immanuel De Reuse: Drugspreventie - sensibiliseren scholen

 

Indiener(s):

Immanuel De Reuse, Vlaams Belang

Toelichting:

Hierbij, conform het huishoudelijk reglement, mijn mondelinge vraag voor de komende gemeenteraad. 

Onlangs werd bij een huiszoeking een cannabisplantage ontdekt in Roeselare. En dit is zeker niet de eerste keer. We 

herinneren ons zeker nog de grote plantage in de Mandellaan en er waren nog wel dergelijke ontdekkingen en vangsten. 

Zo’n lokale plantages dienen voor de lokale verdeler en de nabije markt.

En cannabis is een instapdrug. Dus zeker in een stad met zoveel leerlingen, en vooral jonge leerlingen, moet er een 

ernstig, volgehouden, antidrugbeleid zijn. Blijvende ontradingscam-pagnes zijn dus nodig.

Vanuit de politieraad weten we dat o.a. de politiezone specifiek naar scholen gerichte programma’s heeft maar dat deze 

zeer weinig gevraagd worden. Een kleine steekproef bij jongeren leert me dat dit thema inderdaad ook zeer weinig 

aangeraakt wordt in de school-context.

Welke initiatieven neemt het stadsbestuur om scholen en bij uitbreiding jeugdbewegingen e.d. blijvend te 

sensibiliseren en te stimuleren om aan preventie en bewustmaking te doen?

Antwoord

Antwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:

In de commissie persoonsgebonden materie van 22.09.2016 werd dit uitvoerig besproken in aanwezigheid van een 

expert.  De Stad werd hiervoor bijgestaan door VAD, de koepel van organisaties die werkt rond alcohol, drugs, ... 

Hiervoor werd een nieuwe communicatiestijl ontwikkelt waarbij vooral gefocust wordt op het groot aantal jongeren 

(89%) die het niet gebruiken. Onderzoek toont immers aan dat om er bij te horen je cannabis moet gebruiken terwijl de 

merendeel van de jongeren dit niet gebruiken.

Het preventieve luik ligt vooral bij de Stad, de politie doet ander werk. Er is wel aanbod voor de scholen en 

jeugdbewegingen. Er is ook een overleg over scholen en drugs. Het blijft niet gemakkelijk voor scholen om deze 

problematiek aan te kaarten.

Daarom werden volgende initiatieven genomen:

-> verspreiden van het VAD campagne materiaal naar scholen

-> VAD biedt een draaiboek "Drugbeleid op school aan"
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-> De stad maakt een overzicht voor scholen hoe ze rond (illegale) middelen kunnen werken op school. Dit overzicht 

vinden ze terug in de schoolbrochure of in het overzicht op de website van de Stad. Nieuwe lespakketten worden steeds 

op de werkgroep onderwijs toegelicht.

-> De Stad ontwikkelde eveneens een thematische brochure rond cannabis met informatie naar de ouders (verspreid via 

nieuwsbrief onderwijs, publicatie op Facebook, digitale nieuwsbrief naar scholen en ouders)

-> De Stad biedt eveneens financiële tussenkomst aan in:

- opleidingen voor leerkrachten rond het drugthema

- financiële tussenkomst voor ouderavonden georganiseerd op school rond het drugthema

-> De Stad promoot het aanbod van het Circuit: dit is een vroeginterventieproject van CGG Largo, Sint-Jozefskliniek 

Pittem en Kompas vzw gericht naar jongeren die experimenteren met alcohol en andere drugs.

Er is zowel een groepsaanbod als individueel aanbod

-> De Stad financiert daarnaast het project 't Circuit + met middelen uit de sociale initiatieven. Dit gaat nog een stuk 

verder. Ze gaan ook tot in de scholen zodat de jongeren zich niet meer moeten verplaatsen. Ze doen ook gesprekken 

zowel in klasverband als individueel. Ze ondersteunen ook leerkrachten en leerlingenbegeleiders, internaatsopvoeder 

enz.

Het aanbod van de politie bestaat vooral uit produktkoffers. Dit is van heel andere aard dan de voorstellen van de 

Stad. Er dient eerst ingezet te worden op het preventieve luik, de zachte aanpak. Van het drugoverleg maakt ook de 

commissaris deel uit. Er zijn duidelijke afspraken wie wat doet.

Repliek van dhr. Immanuel De Reuse:

Het aanbod is inderdaad groot, maar er wordt te weinig gedaan. Wordt dit gebruikt? Navraag bij zijn kinderen leert 

hem dat ze dit niet kennen. Cannabis is een groot probleem, de drugs is ook veel sterker dan vroeger. Het is de taak van 

de Stad om de mensen bewust te maken.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Siska Rommel: Projectgebied tussen de Honzebroekstraat en de 

Robaertstraat

 

Indiener(s):

Siska Rommel, N-VA

Toelichting:

Op 20 december 2016 ging er een informatievergadering door ivm de ontwikkeling van het projectgebied tussen de 

Honzebroekstraat en de Robaertstraat.  Er zouden ongeveer 1100 nieuwe woningen gebouwd worden, waarvan 

ongeveer 75% op het grondgebied van Roeselare en 25% op het grondgebied van buurgemeente Hooglede.

In Roeselare zijn nu de eerste verkavelingsaanvragen zijn blijkbaar ingediend door 3 projectontwikkelaars.

Op deze infovergadering, die massaalwerd bijgewoond door bezorgde buren, kwamen heel veel vragen maar weinig 

antwoorden. De thema’s van de vragen betreffen  vooral de bezorgdheid over wateroverlast (de buurt heeft al 

meermaals geleden onder wateroverlast, denk maar aan 31/5/16) en mobiliteit.
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Wat de mogelijke wateroverlast betreft, werd er met grote aandacht gekeken en naar oplossingen gezocht met 

waterpompen en wadi’s.

Maar wat met de mobiliteit? In de gemeenteraad werd al eerder gewezen op de problemen van mobiliteit, o.a. bij de 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Er zouden immers verdeelsleutels komen, en verkavelaars zouden 

moeten instaan voor bepaalde werken aan de bestaande wegen. Andere punten zouden maar  besproken en opgelost 

worden bij het indienen van de concrete verkavelingsaanvragen.  

Als bewoner van de wijk vlakbij, wil ik graag meer weten over de mobiliteitsafwikkeling.

1. Welke “ingrepen” voorziet de stad omtrent de mobiliteit van de nieuwe verkavelingen?

2. Welke effecten zal dat hebben op de mobiliteit van en naar de bestaande wijken ?

3. Hoe zal de ontsluiting gebeuren met de R32? Komt daar nu ook een fietserstunnel ?

4. Hoe ziet de stad de verkeersstroom inpassen in de Brugsesteenweg, in de Gitsestraat en in de 

Honzebroekstraat?

5. Welke concrete afspraken werden er met De Lijn gemaakt voor deze verkaveling?

Antwoord

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Ook de Stad heeft gelezen dat een infovergadering werd georganiseerd door de promotoren. Ook de Stad zal hierover 

communiceren via een infovergadering op 20.02.2017 om 20.00u met als thema: water en mobiliteit

Er werden voorstellen m.b.t. de mobiliteit opgenomen in de ambitienota van de Stad waarbij het STOP-principe als 

instrument naar voor wordt geschoven. Dit werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Binnen het project wordt ruim aandacht besteed aan voetgangers en fietsers door het realiseren van een fijnmazig 

netwerk exclusief voor voetgangers en fietsers. Dit vertaalt zich onder meer door het realiseren van fiets- en 

voetgangersverbindingen binnen het groene netwerk centraal in het woongebied (noord-zuid en oost-west as) waarop 

dan verder aangetakt wordt en verbindingen gemaakt worden naar de bestaande verkeersstructuren.

Ook het openbaar vervoer kan een belangrijke rol spelen in een goede ontsluiting van het project. De vraag werd reeds 

aan De Lijn gesteld om het woongebied als een attractiepool mee te nemen in de bediening. In samenwerking met de 

Stad zal vanuit De Lijn een oefening gemaakt worden naar een heroriëntatie van het huidige openbaar vervoersnet. 

Een bediening van dit nieuwe woongebied Gitsestraat zal in deze oefening meegenomen worden.

Voor het overige gemotoriseerd verkeer worden onder meer volgende zaken opgenomen:

 Vrachtverkeer zones langs ring (grondgebied Hooglede) weren uit woonwijken en sturen via kruispunt R32 – 

Honzebroekstraat.

 Ontsluiting woongebied:

- in eerste orde via kruispunt R32 – Honzebroekstraat

- Secundaire ontsluiting via Rolariusweg – Brugsesteenweg
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 De bestaande woonwijken mogen niet (over)belast worden met bijkomend verkeer vanuit de nieuwe 

woonwijk. Deze straten worden behouden als leefbare woonstraten waarbij de voorrang wordt gegeven aan 

fietsers en voetgangers.

 Het verkeer vanuit toekomstige woonwijk zal ontmoedigd worden om te ontsluiten via bestaande woonstraten 

in zuidelijke richting (Gitsestraat en Honzebroekstraat). De bestaande woonwijken moeten wel verder in 

noordelijke richting kunnen ontsluiten.

 Binnen de nieuwe verkaveling onderscheid tussen hoofdontsluitingsassen en erfontsluitingsassen.

Ook voor parkeren worden in de ambitienota verschillende zaken voorgesteld, onder meer parkeernorm auto en fiets, 

collectief organiseren van het parkeren, …

Welke effecten zal dat hebben op de mobiliteit van en naar de bestaande wijken?

Om te verhinderen dat het gemotoriseerd verkeer van de nieuwe woonwijk via de bestaande woonstraten in zuidelijke 

richting kan ontsluiten zal zowel aan de kant Honzebroekstraat als aan de kant Gitsestraat een ‘stop’ voorzien worden. 

(cfr. ambitienota) via het lokaal instellen van éénrichtingsverkeer in noordelijke richting. Het verkeer van de bestaande 

woonwijken zal hierdoor in de toekomst wel nog via Honzebroekstraat en Gitsestraat in noordelijke richting kunnen 

aansluiten op enerzijds R32 (via Honzebroekstraat) en anderzijds Brugsesteenweg (via Gitsestraat).

Vanaf de R32 zal het echter niet meer mogelijk zijn om via de Honzebroekstraat tot aan de bestaande woonwijken te 

rijden of via de Brugsesteenweg naar de bestaande woonwijk langs de Gitsestraat. Dit zal moeten verlopen via de 

Hoogleedsesteenweg of de Brugsesteenweg. Deze maatregel is noodzakelijk om reeds bestaande sluiproutes via de 

Honzebroekstraat en de Gitsestraat tegen te gaan en te vermijden dat er een nieuwe ‘invalsweg’ richting centrum 

Roeselare gecreëerd wordt als alternatief voor de Hoogleedsesteenweg en de Brugsesteenweg.

Voor fietsers en voetgangers blijven alle bewegingen mogelijk en zullen er met de nieuwe ontwikkeling zelfs extra, 

comfortabele relaties toegevoegd worden aan het bestaande netwerk.

Hoe zal de ontsluiting gebeuren met de R32? Komt daar nu ook een fietserstunnel?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) (AWV) is als wegbeheerder van de R32 bezig met de opmaak 

van een ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt R32 – Honzebroekstraat. De startnota voor dit project werd 

reeds goedgekeurd in de intergemeentelijke begeleidingscommissie (Roeselare en Hooglede samen) en de regionale 

mobiliteitscommissie. In een volgende fase wordt werk gemaakt van een projectnota.

Het ontwerp gaat uit van een lichtengeregeld kruispunt waarbij vanaf de R32 alle afslagbewegingen naar de 

Honzebroekstraat mogelijk zijn en ook omgekeerd kan men vanuit de Honzebroekstraat zowel rechts (richting E403) 

als links (richting Hoogleedsesteenweg) de R32 oprijden.

Voor het dwarsend fietsverkeer over de R32 komt er een fietserstunnel (die aansluit op Honzebroekstraat en 

Beverenstraat, kant Hooglede).

Hoe ziet de stad de verkeersstroom inpassen in de Brugsesteenweg, in de Gitsestraat en in de Honzebroekstraat?

In opdracht van AWV wordt momenteel ook een studie opgemaakt in functie van de doorstromingsmaatregelen langs 

de Brugsesteenweg. De Stad wordt hierin betrokken in werkgroepen en stuurgroepen om deze studie te begeleiden. 

Zoals in de ambitienota opgenomen wordt de hoofdontsluiting van het nieuwe woongebied geënt op de R32 en wordt 
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slechts een secundaire ontsluiting voorzien via de Brugsesteenweg. Op die manier zou de impact van de nieuwe 

ontwikkeling op de Brugsesteenweg eerder beperkt moeten zijn. Vanuit de nieuwe woonwijk zal voor gemotoriseerd 

verkeer ook geen verbinding mogelijk zijn met de Oude Diksmuidsestraat, waardoor deze link (en bestaande sluiproute) 

tussen de R32 en de Brugsesteenweg ook zal verdwijnen.

Vectris zal hierover uitleg geven in de infovergadering op 20.02.2017.

Welke concrete afspraken werden er met De Lijn gemaakt voor deze verkaveling?

De Lijn is op de hoogte van deze ontwikkeling en is eveneens betrokken partner in de gemeentelijke 

begeleidingscommissie en de regionale mobiliteitscommissie. Zij volgen dus ook mee de dossiers van het kruispunt R32 

– Honzebroekstraat en Brugsesteenweg op, die een rechtstreekse link hebben met de ontwikkeling van het nieuwe 

woongebied.

De vraag naar een mogelijke bediening van deze ontwikkeling werd gesteld aan De Lijn. De mogelijkheid voor het 

voorzien van openbaar vervoer via deze nieuwe ontwikkeling zal meegenomen worden in de oefening van de volledige 

herziening van het stadsnet. Veel zal hierin afhangen van de verdere evolutie en het principe ‘basisbereikbaarheid’ en 

de budgetten die voor het openbaar vervoer in de toekomst voor Roeselare ter beschikking gesteld zullen worden.

Dus de buren kunnen gerust gesteld worden en mogen dus uitgenodigd worden op de infovergadering op 20.02.2017. 

Het wegenisdossier zal voorgelegd worden op de gemeenteraad in maart.

Repliek van mevr. Sisk Rommel:

De buren zijn nog niet op de hoogte. Er werd nog geen uitnodiging verstuurd. Het is wel wat laat om de mensen nog te 

verwittigen.

Er zal dus een soort knip gemaakt in de Gitsestraat en Honzebroekstraat. Dit is ook moeilijk te klaren zonder toename 

van het verkeer in de Brugsesteenweg en de Hoogleedsesteenweg.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Francis Reynaert: Sint-Amandsplein - Boerenmarkt in de Sint-

Amandskerk

 

Indiener(s):

Francis Reynaert, Open VLD

Toelichting:

In de commissie mobiliteit van vorige week stond een vraag geagendeerd rond het “St Amandsplein”. Op mijn vraag 

kon Schepen, mevrouw Coppé geen antwoord over de plannen geven gezien het dossier naar collega Schepen 

Bouckenooghe werd doorgeschoven.

Blijkbaar heersen er nieuwe methodes binnen het stadhuis om als wanneer men parking door gras vervangt het ook van 

bevoegde schepen veranderd! Klinkt logisch maar de CD&V start een dossier in het schrappen van 100 parkings op en 

door het wijzigen van parking naar gras wordt het de Schepen van groen-ontwikkeling en dierenwelzijn die de 

spreekbuis wordt. 
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Ik denk dat na dit circus het maar normaal is dat Open Vld samen met de 25 tal handelaren/ondernemers rondom het 

plein graag de juiste verantwoordelijke zou willen kennen voor deze ingrepen die terug rechtstreeks indruisen tegen de 

commerçanten en hun broodwinning. Het zijn niet alleen de handelaren van St Amandsplein die men raakt maar ook 

de aanpalende centrumstraten van het “hart van West Vlaanderen”! Wij vragen ons steeds af als wanneer alles plots in 

de kern é keer volledig zal stilvallen wie deze chaos zal betalen?

Nochtans hoorden wij uit Unizobronnen, toch de strekking van onze burgermeester dat de plannen in de koelkast 

waren opgeborgen. Ik was gelukkig tot plots de administratieve medewerkers in deze commissie mij lieten verstaan dat 

de werken rond de nutsleidingen volgende maand al opstarten. 

Voor de vele handelaren rondom hoopten wij als Open Vld dat mede door het Unizo-signatuur er toch wel een 40 tal 

parkings ging worden behouden maar neen, niets daarvan! 

Eigenaardig dat na het protest van ook Open Vld samen met de vele handelaren het nu blijkbaar toch enkel de knip in 

de Jan Mahieustraat is die zou worden geschrapt en dat het volledige plein, en de weg voor de kerk volledig door gras 

wordt ingenomen. 

Hier kan een wijze les uit worden getrokken dat protest loont maar dat er nog meer moest geprotesteerd geworden zijn 

door de belanghebbenden! 

 

Daarom onze vraag wie er nu eigenlijk dit dossier naar voor bracht en of het project “boerenmarkt in de kerk” idd ook 

zou zijn afgeblazen en uit welke reden?

Antwoord

Aantwoord van schepen Filiep Bouckenooghe:

In dit dossier is schepen Filiep Bouckenooghe trekker maar ook de andere collega's worden bij dit dossier betrokken qua 

mobiliteit, wegenis, economie,..

Dit werd voorgelegd aan de commissie, aan de gemeenteraad en er werd een infomoment georganiseerd. Na de 

beslissing in de gemeenteraad van 21.11.2016 werd de lijn gewoon verder gezet. Toen werd meegedeeld dat enkel het 

luikje circulatie zou herbekeken worden. Er vond dan ook een overleg plaats met Unizo en de Centrumstraten. Dit is 

nog altijd bezig. De grieven, bezwaren of visie kunnen overgemaakt worden aan het college van burgemeester en 

schepenen en daarna volgt een beslissing. Dit was ook zo bij het Marie-Louise De Meesterplein waar na overleg 

voldoende draagvlak werd gevonden.

Dus bij probleem wordt in overleg gegaan.

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

De onderhandelingen werden niet afgeblazen. In het college van 23.12.2016 werd beslist om in de Sint-Amandskerk 

een smaakmarkt te laten doorgaan. Momenteel zijn de onderhandelingen bezig met vzw Lokaal. Dit gebeurde na 

grondig marktonderzoek van de reeds bestaande initiatieven van streekgebonden en lokaal geteelde producten. We 

hopen dat op zeer korte termijn het contract aan het college van burgemeester en schepenen kan voorgelegd worden om 

vlug van start te kunnen gaan met de lokale boerenmarkt.

Repliek van het betrokken raadslid;

Het contract en de bespreking zijn lopende in functie van de aanleg van het plein. De besprekingen duren blijkbaar 
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heel lang. Waarom gaat de knip niet door? Is dit door het protest? Aan de burgemeester wordt gevraagd waarom dit een 

versterking is voor de plaatstelijke handelaars (schoenmaker, banken,..). Ik begrijp niet waarom er zo weinig 

parkeerplaatsen overblijven.

Wat is de meerwaarde voor de handelaars? Schoenmaker, apotheker, traiteur, banken,.. Dit is tegen de commerce en 

tegen de handelaars. 

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Frederik Nuytten: orgaandonatie

 

Indiener(s):

Frederik Nuytten, Sp.a

Toelichting:

 

Het belang van orgaandonatie kan niet genoeg onderstreept worden. Iedereen is in principe orgaandonor maar wanneer 

het eenmaal zover is wordt het door de directe omgeving niet altijd toegestaan. Je kan echter je keuze om je organen na 

je overlijden af te staan laten registreren op de dienst burgerzaken bij de gemeente. Zo kan dit in principe niet meer 

geweigerd worden en wordt iemand anders zijn/haar leven gered. 

 

Hoeveel mensen hebben zich de voorbije jaren via de dienst burgerzaken laten registreren? Kunnen we als stad deze 

registratiemogelijkheid verder bekend maken via onze communicatiekanalen?

 

Antwoord

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

Orgaandonatie is inderdaad voor sommige mensen van levensbelang. De Stad vindt het dan ook belangrijk om hieraan 

mee te werken. De voorbije acht jaar werden er 676 verklaringen geregistreerd.

Jaar          Aantal

2009           45

2010           74 

2011           56

2012          120

2013          135

2014            80

2015            68

2016            98

De dienst burgerzaken en het welzijnsloket stellen ook steeds folders ter beschikking van de burger die door de 
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provincie of Beldonor worden toegestuurd. Vanuit de Stad wordt ook steeds actief meegewerkt aan acties die door 

andere partners worden opgezet. 

In 2013 werkte de dienst Burgerzaken samen met het H. Hartziekenhuis waarbij een medewerker van de dienst 

Burgerzaken een volledig dag aanwezig was in het ziekenuis voor de registratie en dit in het kader van de Europese 

donorendag. De registratie van de niet-inwoners werden dan naar de respectievelijke gemeenten opgestuurd. Vandaar 

dat er in 2013 een piek was. Ondanks die acie  is er stelselmatig een stijging.

Repliek van dhr. Frederik Nuytten:

Blij om te horen dat een groeiend aantal mensen hun weg vinden om zich te laten registreren. Blijven communiceren en 

sensibiliseren is belangrijk

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Bart De Meulenaer: Dogbo

 

Indiener(s):

Bart De Meulenaer, N-VA

Toelichting:

Wij hadden graag meer geweten over de laatste reis van onze burgemeester en Schepen Kindt naar Dogbo.

Zo wilden wij graag weten wie er precies meeging, voor hoeveel dagen dat was, in de wetenschap dat daar subsidies 

voor komen, dus dat de financiële impact beperkt is, voor de stad,

Toch stellen wij ons de vraag of deze reis in een kerntakenlijst past.

Immers, onze burgemeester heeft een fulltime job (dixit Servais Verherstrate) en wij geven ook volmondig toe dat onze 

burgemeester zich met veel enthousiasme op zijn taak werpt. Het is een vlijtig mens.

Vandaar dat wij het vreemd vinden, dat hij zijn opdracht zo ruim ziet, dat zelfs in Dogbo zijn aanwezigheid zou zijn 

vereist, gezien er in onze stad zelf toch wel enige katjes te geselen zijn. Wij weten het, de agenda van de gemeenteraad 

wordt steeds korter,  voor vragen worden we ook strikter met de chronometer gecheckt. Een mens zou denken dat 

Roeselare geen college of gemeenteraad meer nodig heeft.

Maar toch, die katten zijn er wel degelijk in Roeselare. Politiechef Curd Neyrinck heeft net nog zijn onmacht op TV 

uitgeschreeuwd, op Mirom was er een incident, op de bouwbeurs was er gemor wegens chronisch gebrek aan 

parkeerplaatsen (voetbal, volleybal, beurs én hondenweer).

Niet alleen dié katten moeten gegeseld, We hebben een mobiliteit die de winkeliers van Kortrijk doet herademen, een 

ietwat veranderde

toestand in het AZ-DELTA kliniek die niet meteen de bedoeling was.

Een burgemeester is ook een burgervader. De stad Roeselare heeft leiding nodig. Dàt is de kernopdracht van een 

college, en van een burgemeester in het bijzonder. Dat u en sommige Schepenen iets in uw goedhartigheid ook iets 
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willen doen voor Dogbo, siert u, als mensen, en ik herinner mij de tijd dat we in de kerk geld gaven voor Afrika of 

andere gebieden waar het leven moeilijk is.. Dat was mooi en dat IS mooi.

Maar.... het is niet uw opdracht. En dat weet u zelf ook. Dit is de opdracht van gespecialiseerde organisaties, de 

opdracht van de kerk, de opdracht van tal van sociale organisaties van NGO's. Roeselare heeft daar een vrij beperkt 

gewicht met beperkte resultaten. Maar het gewicht van een burgemeester in zijn stad, dat is voelbaar. Dat is waarvoor u 

burgemeester bent. Roeselare is niet af, zoals u ooit beweerde in antwoord op mijn vraag waarom wij 

handelskernversterkende subsidies hadden laten liggen.

Roeselare staat voor grote uitdagingen. Dat ontkent u ook niet. Vandaar onze verwondering over uw reis.

Antwoord

Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

De vraag verrast mij enigszins. Als er katjes moeten gegezeld worden, is de wnd. burgemeester Michèle Hostekint niet 

te onderschatten. De reden van ons bezoek (in kader van ceremonieel/protocolair en inhoudelijk) is in kader van het 

tegenbezoek. Het is het eerste bezoek van de burgemeester aan Dogbo. Ook de burgemeester van Dogbo was hier vorig 

jaar op bezoek. Op het programma stonden vele vergaderingen en contacten. Het waren heel nuttige en concrete 

gesprekken en projecten in het concept van de stedenband. De stedenband werd door de fractie N-VA goedgekeurd in 

de gemeenteraad en ook binnen de Vlaamse Regering. Ook de Minister-president is een fervente voorstander van de 

stedenband. Ondernemerschap, die onze stad kenmerkt, is ook een basis van onze stedenband. Er worden heel concrete 

projecten aangeboden zodat zij hun land kunnen opbouwen met onze know-how en ook wij leren van hen met hun 

modellen van participatie.

Antwoord schepen Henk Kindt

Dit werd ook goedgekeurd in een besluit van het college van burgemeester en schepenen. Ter aanvulling werd in 

oktober 2015 met 7 andere Vlaamse steden en gemeenten en evenveel gemeenten van West-Afrika en Senegal een 

regionale conferentie voor een uitwisseling over de stedenband georganiseerd. De burgemeester van Sint-Niklaas was 

daar ook op aanwezig en hij is burgemeester van een nog veel grotere stad dan Roeselare. Hij is niet alleen lid van uw 

partij maar vooral een voorstander van de stedenband.

Repliek van dhr. Bart De Meulenaer:

Ik heb niet echt een antwoord gekregen op de kernvraag "Behoort dit tot het kerntakenbeleid van de Stad?"

Antwoord van schepen Henk Kindt:

Voor de vorige verkiezing werd een charter opgesteld en daarin stond het belang van de stedenband voor onze Stad.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Caroline Martens: Vroegtijdig verlaten van de school zonder diploma

 

Indiener(s):

Caroline Martens, CD&V



14/110

Toelichting:

 Uit cijfers van onderwijsminister Hilde Crevits blijkt dat in onze provincie steeds minder jongeren vroegtijdig school 

verlaten zonder diploma. Volgens deze cijfers heeft in West-Vlaanderen rond de 8,8% jongeren tussen 18 en 25 jaar 

zijn secundaire school niet afgemaakt. Ter vergelijking las ik dat dit in Antwerpen 13,5% van de jongeren betreft, in 

Brussel is dat zelfs 18,8%.

In West-Vlaanderen zijn er echter grote verschillen tussen de regio's. Zo vernemen we dat het in Oostende over 15,6% 

schoolverlaters zonder diploma gaat, in Brugge heeft men in die periode een daling vastgesteld van 13,3% naar 9,6%.

Vreemd genoeg ziet men voor diezelfde periode in Roeselare een stijging van het aantal jongeren zonder secundair 

diploma van 10,7 naar 12,7%.

Een aantal maatregelen van de Vlaamse overheid moeten ervoor zorgen dat nog meer jongeren een diploma halen.

Mijn vraag is: hebt u enig zicht op de reden van deze stijging in onze schoolrijke stad,en is er enig zicht op de cijfers van 

het afgelopen schooljaar? Met andere woorden: zijn de maatregelen van Vlaamse overheid zoals brugtrajecten en 

flexiebele leertrajecten reeds volledig ingebed in het preventieve beleid?

Antwoord

Antwoord van schepen Dirk Lievens:

Een gelijkaardige vraag werd ook gesteld in de gemeenteraad van april 2016. De rapporten worden ieder jaar 

aangepast. De stad beschikt niet over recente cijfers en heeft geen toegang tot individuele cijfers en is afhankelijk van 

de Vlaamse Overheid. De laatste cijfers zijn die van het schooljaar 2014-2015.

Vlaanderen gaat van 12,9 naar 11 procent. De trend is dalend. Steeds minder jongeren verlaten vroegtijdig de school 

zonder diploma. West-Vlaanderen scoort daar inderdaad het best. Maar als we naar de cijfers kijken voor Roeselare dan 

zien we dat voor 2009-2010 er 83 jongeren vroegtijdig het onderwijs verlaten. In 2014-2015 zijn het er statistisch 

meer, maar in werkelijkheid zijn het er maar 82. Dus in werkelijkheid daalt het cijfer.Het aantal leerlingen dat in 

Roeselare woont daalt.  Als dit bekeken wordt volgens de vestigingsplaats van de scholen (scholen die in Roeselare 

onderwijs aanbieden) blijkt dat het aantal leerlingen die vroegtijdig de schoolverlaten daalt nl. van 145 leerlingen in 

2009 naar 126 leerlingen in 2014. Er is nog geen zicht op de cijfers van het laatste schooljaar. De Stad zamelt deze niet 

zelf in. Iedere school bekijkt zelf zijn eigen cijfers en volgt deze goed op. Het wordt op het niveau van het kind zelf 

bekeken. Het gaat immers over individuele mensen.

Op het vlak van het beleid is de Stad niet de speler, de Stad volgt de zaak op en neemt de regierol op zich:

1. er bestaan regionale werkplatformen. De stad volgt de verdeling van de middelen voor persoonlijke 

ontwikkelingstrajecten , voortrajecten en brugprojecten op via deze platformen.

2. De stad bewaakt de inbedding van flexibele leertrajecten voor Roeselaarse scholen. Dit is een onderdeel van de 

samenwerking met Intro vzw (Time Out trajecten).

3. Er werd onlangs een provinciaal netwerk opgestart tegen schooluitval. Dit netwerk maakt een omgevingsanalyse en 

bespreekt mogelijke acties. Dit wordt teruggekoppeld naar de stedelijke overlegstructuren.

Tenslotte wordt op 29 maart het initiatief "elke initiatief telt" gelanceerd waarbij "Schooluitval in het secundair 

onderwijs aanpakken" één van de thema's is. De uitnodigingen worden hiervoor binnenkort verstuurd.

Repliek van mevr. Caroline Martens:

Dank voor het uitgebreid antwoord. Eigenlijk was de vraag of u zicht heeft op de redenen van schooluitval. Eén van die 
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redenen is dat het gemakkelijker is om een diploma te behalen voor de middenjury. Dit wordt ook gesteund door de 

ouders omdat ze dan tenminste een diploma behalen.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Greet Verhelle: Havengebied: River Terminal Roeselare

 

Indiener(s):

Greet Verhelle, CD&V

Toelichting:

Vorige week werd de bouw van River Terminal Roeselare aangekondigd in de pers.

Deze binnenvaartterminal zal niet alleen de mogelijkheid bieden om meer goederen over water te vervoeren en zo het 

transport over de weg verminderen.

De nieuwe terminal wil ook de economie in het havengebied stimuleren.

Hoe groot wordt de impact van deze nieuwe terminal ingeschat? Is dit vooral belangrijk voor het behoud van bestaande 

activiteiten, of wordt er ook gemikt op nieuwe bedrijvigheid met bijkomende tewerkstelling?

 

Antwoord

Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

Het is inderdaad een belangrijk project in de Stad vooral op economisch vlak. De gemeenteraad heeft reeds een aantal 

jaren geleden de nodige initiatieven genomen bij de opmaak van het GRS en de afbakening van het stedelijk ruimtelijk 

gebied. Zeven jaar geleden werd voor de installatie van een overslagplaats en het dossier van de kaaimuren reeds 

stappen ondernomen. Eind vorig jaar werden de gronden, eigendom van de WVI, in erfpacht gegeven via een 

overeenkomst voor 99 jaar. Het zijn lange onderhandelingen geweest waarin de Stad in samenwerking met dhr. Jean de 

Bethune optrad. Dit wordt nu bevestigd. De overslagplaats, met steun van de provincie, is heel belangrijk om voor onze 

regio mogelijkheden te geven naar alternatieve mogelijkheden voor vervoer over het water, zowel voor bulkgoederen en 

paletten. Containers worden niet uitgesloten. De economische impacht zal hoofdzakelijk liggen in een optimalisatie van 

de logistiek, de toevoer en afvoer van goederen bij bedrjven binnen een straal van 20 km rond de terminal. Dit zal ook 

bijkomende tewerkstelling creëren. De bedrijven zijn daar enorm tevreden mee. De POM is trekker en legt contacten 

met de privé om deze overslagterminal uit te baten. 

Repliek van mevr. Greet Verhelle:

Dank voor de toelichting.  Blij te horen dat niet enkel het vrachtverkeer zal verminderen maar dat deze terminal ook een 

positieve invloed zal hebben op de tewerkstelling en zal bijdragen tot nieuwe en bijkomende economische acitiviteiten.
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6 2017_GR_00034 Toetreding opdrachtencentrale verkeerslichten 2017-2023 - 

Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht.

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

werken, leveringen ena diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 

209.000,00 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden 

vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op 

een aankoop- of opdrachtencentrale.

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

meer bepaald artikel 2 §1 3°.

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

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

Bijlagen

1. Toetredingsakte

2. MDN41_bestek_finaal

Voorgeschiedenis

Het lopende dossier voor het onderhoud, herstel en aanpassen van verkeersregelaars voor installatie van 

verkeerlichten is afgelopen. Bij de opstart van dit dossier stapte de Stad toen in in het contract van de Vlaamse overheid. 

Die opdracht werd toen gegund aan Siemens.

Context en argumentatie

De Vlaamse overheid geeft nu opnieuw aan de steden en de gemeenten de kans om in te stappen in een 

opdrachtencentrale. Dit houdt in dat de Stad zelf geen nieuwe overheidsopdracht moet uitschrijven.

De dienst Wegen en Mobiliteit stelt voor om toe te treden in de opdracht “Onderhoud, herstel en aanpassen van 

verkeersregelaars voor installatie van verkeerslichten in Vlaanderen” van het Vlaams Gewest Agentschap Wegen en 

Verkeer Expertise Verkeer en Telematica, Koning Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel.

Voor de uitvoering van de opdracht “Onderhoud, herstel en aanpassen van verkeersregelaars voor installatie van 

verkeerslichten in Vlaanderen wordt een raamovereenkomst opgemaakt op basis van het bestek met nummer 
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1M3D8N/14 van het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer Expertise Verkeer en Telematica, Koning 

Albert II-laan 20 bus 4 te 1000 Brussel.

1. De uitgave voor de Stad Roeselare wordt geraamd op € 144.628,10 excl. btw of € 175.000,00 incl. 21% btw voor de 

totale looptijd van 7 jaar.

2. De stad neemt 2% van de maandelijkse kosten met betrekking tot kwaliteitsborging en organisatie van de wachtdienst 

voor haar rekening. Dit percentage wordt herzien bij iedere toe- of uitreding van partijen bij deze overeenkomst volgens 

de formule: 

(aantal te onderhouden installaties van de deelnemende entiteit) / (aantal te onderhouden installaties van het Vlaamse 

Gewest + aantal te onderhouden installaties van de deelnemende entiteit)

(toetredingsakte-overeenkomst)

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst Wegen en Mobiliteit.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen financiële gevolgen voor de stad.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de deelname aan de opdrachtencentrale van het Vlaams Gewest Agentschap Wegen en 

Verkeer Expertise Verkeer en Telematica, Koning Albert II-laan, bus 4, 1000 Brussel, voor de opdracht “Onderhoud, 

herstel en aanpassen van verkeersregelaars voor installatie van verkeerslichten in Vlaanderen”, goed en dit zoals wordt 

bepaald de toetredingsakte.

 

Artikel 2

Het bestek met nr. 1M3D8N/14, opgesteld door de ontwerper, Vlaams Gewest Agentschap Wegen en Verkeer 

Expertise Verkeer en Telematica wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten.

 

Artikel 3

De totale kostprijs voor Roeselare wordt geraamd op  € 175.000,00 incl. btw voor de totale looptijd van 7 jaar.

Daarnaast dient de kost van 2% van de maandelijkse kosten met betrekking tot kwaliteitsborging en organisatie van de 

wachtdienst betaald te worden. Dit percentage wordt herzien bij iedere toe- of uittreding van partijen bij deze 

overeenkomst (volgens de toetredingsakte – overeenkomst)

 

7 2017_GR_00026 Toekennen straatnaam "Varendijkhof" aan nieuwe straat in 

verkaveling van H2 in de Honzebroekstraat - Definitieve vaststelling
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Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Bijlagen

1. Verkavelingsplan met wegenis

2. Advies Brandweerzone Midwest d.d. 23.05.2016

3. Advies Politiezone RIHO d.d. 22.07.2016

4. Besluit GR principiele vaststelling

5. Bekendmaking

6. Advies Cultuurraad tijdens O.O.

7. Getuigschrift openbaar onderzoek

8. PV sluiting openbaar onderzoek

Context en argumentatie

H2 nv uit Moorslede diende op 21 maart 2016 een aanvraag tot verkaveling in voor de verkaveling Hectaar in de 

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

18 juli 2016.

De verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van 4 volledige en 3 deelkadasterpercelen (deels bebouwd) in 31 

kavels voor ééngezinswoningen (13 open, 16 halfopen en 2 gesloten bebouwingen), het voorzien van een 

electriciteitscabine en interne openbare wegenis en het verder bouwrijp maken van de site.

Dhr. en mevr. Bylo stelden voor om de nieuwe straat de naam "Vaerendyck" te geven. Deze naam verwijst naar de 

plaatselijke boerderij die ook deze naam draagt en naar een stuk grond dat door de familie ook zo genoemd werd. Het 

voorstel voor de straatnaam werd doorgegeven aan de Deelraad.

Op 10 mei 2016 heeft de Deelraad het voorstel besproken en gaat in op het voorstel om de nieuwe straat "Varendijkhof" 

te noemen. De verkaveling komt immers op de plaats waar nu nog een af te breken hoeve staat met als oude naam 

'Vaerendyck'.

In het kader van de veiligheid verleende de brandweerzone Midwest een positief advies op 23 mei 2016 en de 

politiezone RIHO op 22 juli 2016.

In de gemeenteraad van 17 oktober 2016 werd de straatnaam "Varendijkhof" principieel vastgesteld.

Het openbaar onderzoek werd geopend op 16 november 2016 en eindigde op 15 december 2016. Er werden geen 

bezwaren/opmerkingen ingediend.

De Cultuurraad verleende een gunstig advies tijdens het openbaar onderzoek betreffende de definitieve vaststelling 

van de straatnaam 'Varendijkhof'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 januari 2017 akte genomen van het feit dat er geen 

bezwaren/opmerkingen ingediend werden.



19/110

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De toekenning van de straatnaam "Varendijkhof" aan de nieuwe straat in de verkaveling van H2 in de 

Honzebroekstraat wordt definitief vastgesteld.

8 2017_GR_00028 Toekennen straatnaam "Deltalaan" aan de nieuwe straat i.f.v. AZ 

Delta - Definitieve vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Bijlagen

1. Plan huidige wegenis

2. Plan te realiseren wegenis

3. Advies Midwest Brandweerzone

4. Advies Politiezone RIHO

5. Besluit GR principiele vaststelling 

6. Bekendmaking

7. Advies Cultuurraad tijdens O.O.

8. Getuigschrift openbaar onderzoek

9. PV sluiting O.O.

Context en argumentatie

Ter ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis AZ Delta, Accent Business Park, Nieuwe Abeele Oost en West en Nieuwe 

Abeele Zuid, wordt het kruispunt van de N36 met de Kwadestraat heraangelegd. Hiervoor is een aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning ingediend door AWV. Op het nieuwe kruispunt is een afzonderlijke weg voorzien 

naar het ziekenhuis.

Op vraag van o.a. nutsmaatschappijen naar het toekomstig, officiële adres van het ziekenhuis, lijkt het opportuun om 

deze weg een nieuwe straatnaam te geven.

Vanuit de raad van bestuur van AZ Delta werd de naam "Deltalaan" als voorstel geformuleerd.

Dit voorstel is ook aangenomen door de Deelraad Erfgoed.
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Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden bij dit voorstel een gunstig advies en dit op 

23.05.2016 en 22.07.2017

De naam 'Deltalaan' is makkelijk te situeren en is in analogie met andere steden: bv. Torhout met de St.-Rembertlaan 

(St.-Rembertziekenhuis), Brussel met de Bordetstraat (Bordetziekenhuis) en de Edith Cavellstraat (E. 

Cavellziekenhuis), Brugge-Assebroek met de St.-Lucaslaan (AZ St.-Lucas), Ronse met de Glorieuxlaan (AZ Glorieux), 

Herstal met de Rue Adré Renard (A. Renardziekenhuis), Bonheiden met de Imeldalaan (Imeldaziekenhuis),...

De toekomstige naam van de campus Rumbeke zou AZ Delta Campus Deltalaan worden, naast AZ Delta - 

Stadscampus en AZ Delta - Campus Menen.

Deze straatnaam werd principieel vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 2016.

Het openbaar onderzoek werd geopend op 16 november 2016 en eindigde op 15 december 2016. Er werden geen 

bezwaren/opmerkingen ingediend.

De Cultuurraad verleende een gunstig advies tijdens het openbaar onderzoek betreffende de definitieve vaststelling 

van de straatnaam 'Deltalaan'.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 januari 2017 akte genomen van het feit dat er geen 

bezwaren/opmerkingen ingediend werden.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De toekenning van de straatnaam "Deltalaan" aan de nieuwe straat i.f.v. AZ Delta wordt definitief vastgesteld.

9 2017_GR_00027 Toekennen straatnaam "Elckerlycstraat" aan de nieuwe verkaveling 

van Woodstok in de Bollaardstraat - Principiële vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Bijlagen

1. Plan situering verkaveling

2. Plan verkaveling
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3. Adviesvraag aan Deelraad

4. Advies van Deelraad 

5. Advies Midwest Brandweerzone dd. 08.12.2016

6. Advies Politiezone Riho dd. 01.12.2016

Context en argumentatie

Door Woodstok bvba, Kortemarkstraat 64 te 8820 Torhout werd op 24 november 2015 een aanvraag tot verkavelen 

ingediend. Het terrein voor de verkaveling is gelegen in de Bollaardstraat.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze verkaveling goedgekeurd in zitting van 04 april 2016.

Het betreft een verkaveling van 10 loten (9 loten voor ééngezinswoningen (1 open en 8 halfopen bebouwingen), en 1 

meergezinswoning voor max. 18 app. = totaal max. 27 woonent.), het slopen van de bestaande bebouwing, het bouwrijp 

maken van het terrein en aanleggen van een openbare weg en cabine.

De nieuwe wegenis wordt een doodlopende zijstraat van de Bollaardstraat.

De Deelraad Erfgoed stelt voor om deze nieuwe straat de naam 'Elckerlycstraat' te geven.

Elckerlycstraat verwijst naar het Nederlandstalig literair succesverhaal uit de 15de eeuw 'Elckerlyc. Dit verhaal kreeg 

internationale naam door vertalingen en bewerkingen in diverse Europese talen. De naam past helemaal in het Van 

Maerlantkwartier met straatnamen die verwijzen naar oude Nederlandstalige literatuurtoppers.

Brandweerzone Midwest en politiezone RIHO verleenden voor dit voorstel een gunstig advies op 08 december 2016 

en 01 december 2016:

 Verdere procedure na beslissing gemeenteraad (principiële vaststelling) :

Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting)

 Advies Cultuurraad

 Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De toekenning van de straatnaam "Elckerlycstraat" aan de nieuwe verkaveling van Woodstok in de Bollaardstraat wordt 

principieel vastgesteld.

11 2017_GR_00017 Projectvereniging "Woondienst Regio Roeselare": vervanging van 

een lid in de raad van bestuur - Goedkeuring
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Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Decreet intergemeentelijke samenwerking

Statuten van de projectvereniging "Woondienst Regio Roeselare"

Artikel 35 en 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 18.02.2013: vertegenwoordigers raad van bestuur

Voorgeschiedenis

In de gemeenteraadszitting van 16 februari 2009 werden de statuten voor de oprichting van de projectvereniging 

"Woondient Regio Roeselare" goedgekeud.

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

 Stemgerechtigde leden: 

Elke deelnemer is gerechtigd om twee stemgerechtigde leden voor te dragen. Voor de deelnemende 

gemeenten kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen dit mandaat vervullen

 Leden met raadgevende stem: 

Elke deelnemende gemeente draagt daarnaast één lid met raadgevende stem voor. Deze bestuurder is 

gemeenteraadslid, verkozen 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.

Door de gemeenteraad werden in zitting van 18.02.2013 dhr. Filiep Bouckenooghe en dhr. Geert Depondt aangeduid 

als stemgerechtigde leden voor de raad van bestuur van de projectvereniging Woondienst Regio Roeselare en in de 

gemeenteraadszitting van 19.09.2016 werd dhr. Maarten Vinckier aangeduid als lid met raadgevende stem.

Context en argumentatie

Daar dhr. Geert Depondt, ingevolge zijn ontslag als OCMW-raadslid en als voorzitter van het OCMW, geen deel meer 

kan uitmaken van de raad van bestuur, draagt de fractie CD&V dhr. Bart Wenes voor als lid van de raad van bestuur 

van de projectvereniging.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Quick vote

- 23 stem(men) voor 
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- 11 stem(men) tegen

- 1 stem(men) blanco

Artikel 1

Dhr. Bart Wenes, Abeelstraat 3 bus A, 8800 Roeselare, de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als lid met stemrecht voor de raad van bestuur 

van de projectvereniging "Woondienst Regio Roeselare" ter vervanging van dhr. Geert Depondt.

12 2017_GR_00023 Toerisme Leiestreek vzw: Voordracht voor de vervanging van een 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 35 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Statuten van vzw Toerisme Leiestreek

Bijlagen

1. Statuten vzw Toerisme Leiestreek

2. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 18.02.2013: aanduiden van een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur 

(Kris Declercq)

3. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 21.03.2016: voordracht voor de vervanging van een vertegenwoordiger in de 

raad van bestuur (Kris Declercq -> Bart Wenes)

Context en argumentatie

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 en in zitting van 21 maart 2016 werd dhr. Kris 

Declercq vervangen door dhr. Bart Wenes.

De fractie CD&V deelt mee dat dhr. Bart Wenes ontslag neemt als lid van de raad van bestuur en draagt dhr. Dirk 

Lievens voor als vervanger van dhr. Bart Wenes.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Quick vote

- 25 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen

- 1 stem(men) blanco

Artikel 1

Dhr. Dirk Lievens, schepen, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, de volstrekte meerderheid van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt, bij geheime stemming, voorgedragen als vertegenwoordiger voor de 

raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek ter vervanging van dhr. Bart Wenes.

Artikel 2

Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de vzw Toerisme Leiestreek, Streekhuis Z-W-

Vlaanderen, Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk.

13 2017_GR_00024 Projectvereniging BIE. vervanging van een vertegenwoordiger met 

stemrecht in de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

 Statuten projectvereniging BIE:

Volgens de statuten bestaat de raad van bestuur uit stemgerechtigde leden en leden met raadgevende stem. De 

stemgerechtigde leden zijn politieke vertegenwoordigers uit de colleges van burgemeester en schepenen 

aangeduid door de deelnemende gemeenten, waarbij maximaal één aangeduid door elke deelnemende 

gemeente. Daarnaast wordt ook één afgevaardigde aangeduid met raadgevende stem. 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.

 Artikel 35 van het gemeentedecreet

 Decreet intergemeentelijke samenwerking

Bijlagen

1. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 21.03.2016: vervanging van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur (Kris 

Declercq -> Bart Wenes)

Context en argumentatie
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In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2013 werd dhr. Kris Declercq aangeduid als lid van de raad van bestuur van 

de projectvereniging BIE. In zitting van 21 maart 2016 werd dhr. Kris Declercq vervangen door dhr. Bart Wenes.

De fractie CD&V deelt mee dat dhr. Dirk Lievens wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur ter vervanging 

van dhr. Bart Wenes.  

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Quick vote

- 25 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen

- 1 stem(men) blanco

Artikel 1

Dhr. Dirk Lievens, schepen, Rumbeeksesteenweg 469, 8800 Roeselare, wordt, bij geheime stemming, aangeduid als 

stemgerechtigde vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van BIE ter vervanging van dhr. Bart Wenes.

Artikel 2

Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectvereniging BIE, Zuidstraat 3, 8800 Roeselare.

14 2017_GR_00040 Vervanging van een lid in de politieraad - Verkozenverklaring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 14 en 19 van de Wet op de geïntegreerde politie

Bijlagen

1. Ontslagbrief d.d. 27.01.2017 van dhr. Dirk Lievens als lid van de politieraad

2. Voordrachtsakte ingediend op 20.12.2012

3. Voordrachtsakte

Context en argumentatie

Met het schrijven d.d. 27 januari 2017 deelt dhr. Dirk Lievens mee dat hij ontslag wenst te nemen als lid van de 

politieraad.
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Volgens de voordrachtsakte, ingediend op datum 20.12.2012, blijkt dat mevr. Annelies Carron werd voorgedragen als 

kandidaat-opvolger van dhr. Dirk Lievens. Dhr. Luc Martens, mevr. Annelies Carron en dhr. Bart Wenes deden de 

respectievelijke voordracht.

Om te kunnen worden verkozen tot werkend lid of plaatsvervangend lid van de politieraad moet de kandidaat op de dag 

van de verkiezing deel uit maken van de gemeenteraad van één van die gemeenten die de meergemeentezone vormen. 

Cf. art. 19 van de wet op de geïntegreerde politie kunnen alle gemeenteraadsleden die de voordracht van het te 

vervangen lid ondertekend hadden gezamenlijk een kandidaat-effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers 

voordragen.

Op 03.02.2017 werd een voordrachtsakt ingediend door dhr. Luc Martens waarbij dhr. Maarten Vinckier wordt 

voorgedragen als kandidaat-effectief lid en dhr. Francis Reynaert als kandidaat-opvolger. Dhr. Bart Wenes en mevr. 

Annelies Carron zijn immers geen gemeenteraadslid meer.

Volgens de voordrachtsakte wordt dhr. Maarten Vinckier voorgedragen als kandidaat-effectief lid en dhr. Francis 

Reynaert als kandidaat-opvolger. Beiden zijn gemeenteraadsleden.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1

Dhr. Maarten Vinckier wordt als verkozen verklaard en de kandidaat-opvolger, dhr. Francis Reynaert, wordt verkozen 

verklaard in orde van voordracht.

Artikel 2

Een afschrift wordt bezorgd aan de politiezone RIHO.

2 2017_GR_00025 Samenwerkingsovereenkomst voor het beheer van de 

spoorwegbermen - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Gezien deze beheersovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, wordt ze aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bijlagen

1. Samenwerkingsovereenkomst spoorwegbermen
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2. Omzendbrief

3. Talud Roeselare plan

4. Spoorwegbermen visie en plan van aanpak 

Context en argumentatie

De spoorwegbermen behoren toe aan Infrabel die het beheer er ook van waarnam. Gezien deze bermen echter een 

belangrijke ecologische en visuele waarde hebben binnen het stadscentrum werden gesprekken gevoerd met Infrabel 

om het beheer te laten waarnemen door de Stad.

Het ontwerp van overeenkomst is het resultaat van deze gesprekken. Het houdt rekening met de prioriteiten van beide 

partners, de veiligheid van het treinverkeer voor Infrabel en de visuele aantrekkingskracht voor de stad. De 

overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen directe financiële gevolgen aan de samenwerkingsovereenkomst.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 21 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Leen Sercu; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Ria Vanzieleghem

- 11 stem(men) tegen: Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 

Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst voor het beheer van de spoorwegbermen wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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ROESELARE 

Samenwerkingsovereenkomst voor het beheer van de spoorwegbermen.

1 Partijen

1) De Stad Roeselare, met zetel te 8800 Roeselare, Stadhuis, Botermarkt 2, , voor wie hier tekent, 

mevrouw Ria Vanzieleghem Voorzitter Gemeenteraad, en de heer Geert Sintobin, Stadssecretaris, 

verder vermeld als “Stad”.

2) NV Infrabel, NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Marcel 

Broodhaersplain 2, vertegenwoordigd door de heer Luc Lallemand, CEO Infrabel, en de heer Luc 

Vansteenkiste, Director Infrabel, verder vermeld als “Infrabel”.

Wordt overeengekomen:

2 Voorwerp van de Samenwerkingsovereenkomst

Infrabel heeft als taak de spoorwegbermen te beheren in functie van de veiligheid van het treinverkeer. 

Gezien deze bermen evenwel een duidelijke baken zijn binnen de stad met grote visibiliteit wordt 

huidige overeenkomst opgemaakt zodat deze bermen verder door de stad kunnen onderhouden worden 

op een wijze die de kwaliteit van het stadscentrum verhogen, met respect voor het vooropgestelde 

veiligheidsniveau.

Concreet betreft het de groenzones gelegen op de spoorwegbermen, vanaf de onderkant van de taluds 

tot aan de kam van de taluds alsook de vlakke stukken groenzone, palende aan de taluds. Voor beide zal 

de stad op eigen kosten instaan voor het permanent beheer. Deze overeenkomst wordt gesloten voor 

onbepaalde duur.

Zie plan van de betrokken groenzone in bijlage.

3 Permanent beheer

Het permanent beheer houdt het volgende in:

 Het preventief terugzetten van potentiële hoogstammige bomen tot hakhoutstoven.
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 Het beheren van heestermassieven en struikgewas.

 Het beheren van de kruidachtige vegetaties op de bermen.

 De bermen vrijwaren van zwerfvuil en de opkuis ervan.

4 Voorwaarden

De stad zal bij het uitvoeren van het beheer volgende voorwaarden respecteren:

 De veiligheidsvoorschriften, zoals meegedeeld door Infrabel en opgenomen als bijlage bij 

deze overeenkomst, zullen steeds gerespecteerd worden. Eigen werknemers of derden, 

aangesteld door de opdrachthouder voor het uitvoeren van het beheer, worden steeds op de 

hoogte gesteld van deze voorschriften.

 Er zullen geen beheersdaden worden gesteld die de stabiliteit van de spoorwegtaluds in het 

gedrang kunnen brengen.

 De keuze inzake gebruik van beheervormen en gebruik van plantensoorten is vrij zolang 

voldaan is aan voornoemde voorschriften.

 Er mogen geen pesticiden worden gebruikt voor het beheer van de taluds.

 De bermen worden beheerd volgens de principes van omzendbrief 20 I-I 2007 in bijlage.

5 Beëindigen van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten ten precairen titel. INFRABEL kan als eigenaar van de gronden, 

op elk moment en in alle gevallen beslissen dat de overeenkomst wordt beëindigd, indien zij oordeelt 

dat dit nodig is voor de exploitatie van de lijn (veiligheidsredenen, uitbreidingswerken, 

onderhoudswerkzaamheden, …).

INFRABEL kan de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs 

beëindigen met inachtname van een opzeggingstermijn van 6 maanden. De opzeggingstermijn van 6 

maanden dient niet gerespecteerd te worden in geval van overmacht.

De stad Roeselare kan de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven tegen 

ontvangstbewijs beëindigen met inachtname van een opzeggingstermijn van 6 maanden op 

voorwaarde dat zij het terrein in een taludstabiele en groene staat achterlaat conform de omzendbrief 

20 I-I 2007 die gaat als bijlage en integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst

6 Controle, geschillen en evaluatie

 

Wanneer een geschil rijst tussen partijen engageren deze zich om eerst een minnelijke oplossing na te 

streven.

Wanneer een geschil rijst met een derde (omwonende, enz...) dat verband houdt met de wijze waarop 

het beheer wordt uitgeoefend, zal Infrabel op eerste verzoek vrijwillig tussenkomen in het geding, onder 

voorbehoud van alle rechten.

Infrabel mag ten allen tijde controles uitvoeren op het uitgevoerd beheer. 
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Wanneer er opmerkingen zijn inzake gebrekkig beheer of beheer dat niet voldoet aan de voorschriften 

van deze overeenkomst, zal Infrabel deze opmerkingen overmaken aan de stad, uiterlijk een week na 

de vaststelling.

Bij het betreden van de spoorwegbermen, om welke reden dan ook, zal Infrabel steeds voorafgaandelijk 

de stad contacteren zodat er geen schade wordt aangebracht aan de beplantingen, behalve in 

noodsituaties.

Jaarlijks zal een plaatsbezoek worden georganiseerd ter inspectie van het beheer van de 

spoorwegbermen. In navolging van dit jaarlijks plaatsbezoek zal een evaluatierapport worden 

opgemaakt door Infrabel. De datum van plaatsbezoek zal in onderling overleg worden vastgelegd.

7 Keuze van woonplaats en rechtbank

Infrabel doet keuze van woonplaats op hun respectieve maatschappelijke zetel en de Stad in het 

stadhuis te Roeselare.

In geval van betwisting omtrent de naleving van deze overeenkomst zijn enkel de bevoegde 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Opgemaakt op                      in 2 originele exemplaren, waarvan elke partij erkent er één origineel te 

hebben ontvangen.

Voor de Stad  

                  De Voorzitter van de gemeenteraad  

De stadsecretaris

Voor Infrabel

Luc Lallemand

CEO Infrabel
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Luc Vansteenkiste

Director Infrabel

3 2017_GR_00035 Overeenkomst "toelating tot precaire bezetting van een goed van het 

openbaar domein van Infrabel" - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Toelating precaire bezetting - Toelating nr 07890 006

2. Toelating precaire bezetting - Bijlage ontwerpplan

Context en argumentatie

In functie van het comfort en de veiligheid van de fietsers wenst de Stad het ontbrekende stuk van 

de fietsverbinding langs de spoorweg tussen de Koning Leopold III-laan en de TRAX-site te realiseren. Deze 

verbinding situeert zich als een hoofdroute in het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk en maakt ook onderdeel uit 

van de fietssnelweg F32 Brugge - Torhout - Roeselare. De zone waarop het fietspad gerealiseerd kan worden is in 

eigendom van Infrabel en heeft een oppervlakte van 4 905 m².

Bij de TRAX-site zal werk gemaakt worden van de omgevingsaanleg. Bedoeling is om een openbaar park aan te leggen 

rondom het gebouw van de TRAX-site en hiermee aan te sluiten op de 'nieuwe' fietsinfrastructuur. Een deel van de 

zone tussen het toekomstige fietspad en TRAX is eveneens in eigendom van Infrabel. Het gaat om een zone met een 

oppervlakte van 2 685 m². Deze zone zal mee aangelegd worden door de Stad binnen het dossier omgevingsaanleg 

TRAX-site.

Tussen Infrabel en de Stad wordt een overeenkomst afgesloten, waarbij Infrabel aan de Stad de toelating geeft om deze 

gronden te bezetten als aan de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst voldaan wordt. Naast de algemene, 

gangbare voorwaarden zijn in de overeenkomst na onderhandeling ook een aantal specifieke elementen voor Roeselare 

opgenomen. Deze worden hieronder toegelicht.

 Betonwerkplaats

De huidige locatie betonwerkplaats is ruimtelijk niet ideaal, waardoor Infrabel momenteel alternatieven voor een 

herlokalisatie bestudeert. Na herlokalisatie betonwerkplaats kan deze zone ontwikkeld worden volgens de bepalingen 

opgenomen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare voor deze 

zone.

 Bereikbaarheid ontsluiting Betonwerkplaats / Werkbasis sporen

In Roeselare wenst Infrabel langs het spoor een strook te behouden als stapelzone/werkbasis sporen (ook na verdwijnen 

betonwerkplaats). Deze zone zal zich situeren tussen het spoor en het toekomstig fietspad. Het transport van en naar 

deze zone zal eerder beperkt zijn (zwaar transport van 10-tal vrachtwagens gedurende enkele weken en een drietal keer 
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per jaar). De zone zal toegankelijk zijn met zwaar verkeer via toegang 'optie 1' (cfr. plan bij overeenkomst). In functie 

van toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen, veiligheid, aanleg en gebruik fietspad, ontwikkeling en gebruik TRAX-

site, ... is dit maatschappelijk gezien de meest aangewezen locatie.

Na de herlokalisatie van de betonwerkplaats zal de stad Roeselare ruimtelijk - juridisch, voor zover dit tot haar 

bevoegdheid behoort en zonder enige verzekering te kunnen geven omtrent het handelen van hogere overheden en 

rechtscolleges, de nodige inspanningen doen zodat de toegang 'optie 1', die in de toekomst door een woonkern en groen 

bufferzone kan lopen en dus een zekere geluidslast en hinder zal veroorzaken, kan blijven bestaan.

 Erfdienstbaarheid TRAX-site

Momenteel is er op de TRAX-site een erfdienstbaarheid voor Infrabel in functie van de bereikbaarheid van de 

betonwerkplaats. Door de bepaling van de toegang 'optie 1' en de aanleg van een weg tussen fietspad en gebouw 

betonwerkplaats kan deze erfdienstbaarheid opgeheven worden.

 

De bezettingstoelating wordt verleend voor een periode van maximum 9 jaar, waarna verlenging aangevraagd kan 

worden. De Stad had dit gezien het duurzaam karakter van de realisatie van zowel fietspad als groenaanleg graag 

gewijzigd gezien, maar volgens de statuten van Infrabel kan men geen bezettingsovereenkomsten afsluiten voor 

perioden langer dan 9 jaar. Infrabel stelt haar gronden ter beschikking maar wenst wel onbelast eigenaar te blijven. 

Infrabel geeft aan dat het fietspad na die 9 jaar niet in vraag gesteld zal worden. Men heeft vele fietspaden langs het 

spoor die er al 10-tallen jaren liggen en waarvan de bezetting altijd verlengd wordt.

Aan de bezetting wordt een jaarlijkse bezettingsvergoeding gekoppeld. Voor de zone fietspad bedraagt deze € 

2943,00/jaar en voor de zone omgevingsaanleg TRAX-site €1,00/jaar. In totaal komt dit neer op een 

bezettingsvergoeding van €2 944,00/jaar, jaarlijks te indexeren.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

geen visum noodzakelijk.

Financiële informatie

Kosten ten laste van het budget van de Stad:

Jaarlijkse bezettingsvergoeding

 zone voor het fietspad (4 905 m² x €0,60/m²): €2 943,00/jaar (budgetsleutel: 61000000/020000)

 zone voor groenaanleg (t.h.v. TRAX-site) (2 685 m²): €1,00/jaar (budgetsleutel: 61000000/070901)

Totaal: €2 944,00/jaar

Jaarlijks te indexeren aan index (basis 2004) van januari 2017
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Dit bedrag zal met begrotingswijziging 1 bij voorzien worden.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 30 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Leen Sercu; Steven Dewitte; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; 

Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees 

Coffyn; Lieve Lombaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke; Ria Vanzieleghem

- 5 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1

De overeenkomst 'Toelating tot precaire bezetting van een goed van het openbaar domein van Infrabel - Toelating nr. 

07890/006' wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder 

meer kennis van te geven aan Infrabel.
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TOELATING TOT PRECAIRE BEZETTING VAN EEN GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN VAN 

INFRABEL

Toelating nr. 07890 / 006

Betreft: de aanvraag tot het in bezetting nemen van Infrabelgrond als fietspad te Roeselare door Stad Roeselare

Patrimoniumplan : P3.0660.0371

Derdenummer : 

De NV van publiek recht, Infrabel, KBO 869.763.267, met maatschappelijk zetel te 1060 Brussel, Marcel 

Broodthaersplein 2, verleent toelating aan

Stad Roeselare, hier vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, voor wie handelen:

a. Mevrouw Ria Vanzieleghem, voorzitter

b. De heer Geert Sintobin, stadssecretaris,

 

beiden met zetel te 8800 Roeselare, Botermarkt 2

hierna genoemd de bezetter

het hieronder beschreven goed te bezetten onder de hierna beschreven voorwaarden.

Inleiding

Het via deze toelating in bezetting gegeven goed maakt deel uit van het openbaar domein van Infrabel.

Omdat deze toelating een precaire bezetting betreft van een goed van het openbaar domein, valt ze niet binnen het 

toepassingsgebied van de verschillende wetten betreffende de huurcontracten, weze het de huur van een 

hoofdverblijfplaats, de handelshuur dan wel enige andere vorm van huur zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

De bezettingsvergoeding houdt rekening met de nadelen die eigen zijn aan de toestand van het goed.

De bezetter erkent hierbij dat hij volledig werd ingelicht over de juridische situatie van het goed en het goed met kennis 

van zaken in bezetting neemt.
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Artikel 1: Beschrijving van de in bezetting gegeven goederen

Stad Roeselare

Een onroerend goed gelegen te Roeselare, Patrimoniumplannen P3.0660.0371, perceel …. Langs de spoorlijn 66, 

gekadastreerd of gekadastreerd geweest Roeselare 1e Afd., nummer 36 015, aanduiding zone ingenomen voor realisatie 

fietsverbinding langs spoorweg tussen TRAX-site en Koning Leopold III-laan (groene arcering) en aanduiding zone 

ingenomen voor omgevingsaanleg TRAX-site (blauwe arcering). De zone die noodzakelijk is voor de aanleg van het 

fietspad langs de spoorweg heeft een oppervlakte van 4 905 m². De zone die ingenomen wordt in functie van de 

omgevingsaanleg tussen TRAX-site en toekomstig fietspad heeft een oppervlakte van 2 685 m².

Zie plan ‘Ontwerp nieuw aan te leggen fietspad tussen de site TRAX en de spoorwegtunnel’ in bijlage

De bezetter verklaart het goed met de nodige aandacht te hebben bezocht en er geen bijkomende beschrijving van te 

eisen.

De bezetter erkent het goed te ontvangen in goede staat wat betreft onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.

De grenzen van het bezette terrein worden fysiek aangegeven te velde. 

Artikel 2: Bestemming

Het in bezetting gegeven goed is uitsluitend bestemd voor gebruik als fietspad en groenaanleg.

Het goed mag niet gebruikt worden voor het uitoefenen van landbouwactiviteiten. Er mogen geen bouwkundige 

constructies in opgericht worden.

Artikel 3: Betonwerkplaats/ Werkbasis sporen/ Erfdienstbaarheden

- De huidige locatie betonwerkplaats in niet-industriegebied is niet ideaal. Infrabel bestudeert 

momenteel alternatieven voor herlokalisatie.

- De Stad Roeselare en Infrabel zijn akkoord dat - met de inplanting van het fietspad in bijlage - een 

nieuwe toegang tot de laad-en loszone ( werfbasis) tussen spoor en fietspad maatschappelijk gezien 

het meest aangewezen is aan de huidige betonwerkplaats (omwille van veiligheid, bochtstralen , 

versteviging fietspad,…): optie 1, aangeduid op plan ‘Ontwerp nieuw aan te leggen fietspad tussen 

de site TRAX en de spoorwegtunnel’ in bijlage.

De erfdienstbaarheid over de TRAX-site kan dan opgeheven worden. Roeselare zal ruimtelijk-juridisch, voor 

zover dit tot haar bevoegdheid behoort en zonder enige verzekering te kunnen geven omtrent het handelen 

van hogere overheden en rechtscolleges, de nodige inspanningen doen, zodat de toegang optie 1, die in de 

toekomst door een woonkern en groene bufferzone kan lopen en dus een zekere geluidslast en hinder zal 

veroorzaken, kan blijven bestaan.

- De werfbasis is niet-permanent  ( zwaar transport van 10 tallen vrachtwagens/ opleggers  gedurende 

enkele weken - een 3x per jaar). De toegang kan gecombineerd worden met een weg die ook voor de 

hulpdiensten nodig is. 



36/110

- Roeselare wenst een groene buffer te voorzien tussen spoorlijn 66 en woongebied. De huidige en 

toekomstige spoorwegactiviteiten blijven dus mogelijk.

- Roeselare zal de kruising toegang 1 met het fietspad verstevigen ( voor kruising zwaar transport) . 

Mocht de locatie van  deze kruising in de toekomst wijzigen wordt de nieuwe kruising verstevigd 

door Roeselare.

- Roeselare zal een verkennende studie maken van de optimale inplanting van deze toegangsweg 

optie 1, waarin gemotiveerd wordt dat deze toegangsweg naar werfbasis/ voor hulpdiensten, voor 

aantakking fietsers de waarde van het perceel Infrabel niet noemenswaardig vermindert cfr. besluit 

college van burgemeester en schepenen zitting 08.08.2016 in verband met ‘Noordelijke 

stationsomgeving – Aanleg van fietspad en buitenomgeving TRAX-site – Kennisname en 

bekrachtiging’.

Artikel 4: Duur en opzegging

De bezettingstoelating wordt verleend voor een duur van maximum 9 jaar, verlengbaar, ingaand op 01/01/2017 en 

eindigend op 31/12/2025.

De bezettingstoelating eindigt van rechtswege bij het verstrijken van deze periode zonder dat Infrabel vooraf een 

opzegging hoeft te betekenen. Stilzwijgende verlenging van deze toelating wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Infrabel behoudt zich het recht voor om aan de bezetting vroegtijdig een einde te maken met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van drie maanden, te melden per aangetekende brief met ontvangstmelding. De termijn van drie 

maanden begint te lopen op de datum van verzending van de aangetekende brief.

De bezetter ziet af van aanspraak op enige vergoeding als gevolg van het einde van de bezetting bij toepassing van de 

vorige alinea.

De bezetter kan de toelating slechts opzeggen op de jaarlijkse vervaldag en dit minstens 3 maand vooraf met aangetekend 

schrijven.

Artikel 5: Bezettings- en indexeringsvergoeding

De jaarlijkse bezettingsvergoeding bedraagt € 0.6/m², 

-de zone voor het fietspad = 4 905 m², dus bedraagt een totaal van € 2943 euro

-de zone voor groenaanleg 2 685 m², deze bedraagt € 1/jaar

dus een totaal van 2944,00 euro in totaal.

De bezettingsvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de formule :

basisvergoeding x nieuw indexcijfer  

              aanvangsindexcijfer

aan de index ( basis 2004) van januari 2017.

Dit bedrag moet betaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.
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De bezettingsvergoeding omvat geen lasten; deze moet door de bezetter worden betaald.

In geval van laattijdige betaling moet de bezetter, vanaf de vervaldatum en van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, een interest van twaalf procent per jaar betalen, waarbij de interest telkens voor de volledige begonnen 

maand wordt berekend.

Artikel 6: Waarborg

Er wordt geen waarborg gevraagd voor de omschreven bezetting.

Artikel 7: Plaatsbeschrijvingen

Er wordt geen plaatsbeschrijving van het bezette terrein opgemaakt.

De bezetter erkent de geëffende staat van het bezette terrein, vrij van puin of andere overblijfselen van welke aard ook 

en verbindt er zich toe bij het einde van de bezetting het in aldus beschreven toestand te herstellen.

Artikel 8: Bezettingsvoorwaarden

a. Het goed wordt in bezetting gegeven in de staat waarin het zich bevindt, door de bezetter welgekend, zonder 

waarborg van inhoud en met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden.

b. De bezetter ziet af van elk verhaal tegen Infrabel voor alle schade die hij zou kunnen lijden als gevolg van de 

spoorwegexploitatie of van de uitvoering van werken aan de spoorweginfrastructuur.

d. Op aanvraag moet het personeel van Infrabel of van haar gemachtigden altijd toegang tot het bezette goed kunnen 

hebben om zich rekenschap te geven van de staat van het goed en van de naleving van de bezettingsvoorwaarden.

Het fietspad moet daarom toegankelijk zijn voor lichte voertuigen en onderhoudstuigen van het spoor. Zo blijft het 

spoor toegankelijk voor onderhoudspersoneel en ook voor hulpdiensten.

e. De verlichting van het fietspad mag de spoorwegseininrichting niet verstoren. 

f. De afwatering van het fietspad mag niet naar het spoor toe gaan (water draineren, weg van het spoor naar de 

buitenkant van het fietspad).

g. Bij de aanleg en het bouwen van het fietspad en bij het later onderhouden ervan zijn veiligheidsmaatregelen te 

treffen m.b.t. de instandhouding van de spoorweginfrastructuur en de veiligheid van het spoorwegverkeer.

h. Bij werken aan de spoorweginfrastructuur of bij ernstige incidenten moet het altijd mogelijk zijn het fietsverkeer te 

beperken of te verbieden en het fietspad tijdelijk af te sluiten.

i. De bezetter mag geen enkele wijziging uitvoeren aan het goed behalve die welke toegelaten zijn in artikel 2 van deze 

toelating zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Infrabel. Als er in strijd met deze bepaling wijzigingen zouden 
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zijn uitgevoerd, heeft Infrabel het recht de plaatsen in hun oorspronkelijke staat te laten herstellen op kosten van de 

bezetter en onverminderd de vordering van vergoedingen of schadeloosstellingen.

j. Het terrein moet vrij zijn van kabels en leidingen Infrabel. Het eventueel verleggen hiervan is op kosten van de 

bezetter.

k. De bezetter stelt vast en erkent de geëffende staat van het terrein, vrij van puin of andere overblijfselen van welke 

aard ook en verbindt er u toe bij het einde van de bezetting het in aldus beschreven toestand te herstellen.

l. Tenslotte moet de beheerder van het fietspad als openbare overheid Infrabel vrijwaren van alle kosten en nadelen 

die uit de aanleg van het fietspad voortvloeien

m. Er zijn geen afgravingen van het talud toegelaten.

Alle hierboven beschreven punten hebben betrekking op de onder artikel 1 bedoelde gronden.

Artikel 9: Algemene voorwaarden voor aanleg van fietspaden langs spoorlijnen 

Alle aanvragen grenzend aan terreinen van Infrabel moeten ingediend worden via :

Asset Management area NW,  90-02 I-AM.A3 GA2 Terrains, 05 Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent.

1. Indien het fietspad (deels) op Infrabelterrein aangelegd wordt, zal hiervoor een bezettingscontract 

opgesteld worden door Infrabel en moet een bijdrage aangerekend worden. 

Voor de start van de werken moet de zone vrijgemaakt worden van kabels en leidingen van de 

NMBS-groep, dit op kosten van de aanvrager.

Kabels en leidingen worden door de aanvrager in de studiefase aangevraagd via het 

KLIP/KLIM-portaal. Geenszins mogen fietspaden aangelegd worden bovenop kabeltracés. In dat geval 

moeten deze kabels en leidingen steeds  – op kosten van de aanvrager – verplaatst worden buiten de 

werkzone. In het geval van ingegraven kabels ( dus niet in kabelsleuven gelegen) zal de aanvrager haar 

aannemer opleggen om de 10m proefsleuven te graven, totdat de kabels worden gelokaliseerd. De aannemer 

zal een overzichtelijk plan opmaken van deze kabels die hij voor alle verdere werken ter beschikking stelt aan 

zijn personeel en onderaannemers. Het plan wordt ook overgemaakt aan de verantwoordelijke Infrabel. 

2. In de studiefase moet onderzocht worden of er door de aanleg van het fietspad overwegen kunnen 

verbeterd/vervangen worden. Indien overwegen aanwezig zijn op het tracé fietspad, wordt een 

overleg opgestart tussen Infrabel en het opdrachtgevend bestuur. Indien overwegen kunnen 

verdwijnen wordt geen bijdrage aangerekend voor de bezetting van de gronden door het fietspad. 

Infrabel is dan bereid financieel te participeren in de aanleg van het fietspad cfr. een op te maken 

overeenkomst met Infrabel - dienst Kunstwerken.

3. Het fietspad (incl. afsluiting) bevindt zich op minstens 4 m van de dichtste spoorstaaf en op 

minstens 1,50 m van elke vaste installatie van Infrabel (bovenleidingspaal, keten, kabelsleuven, 
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trekputten, …). Indien het fietspad aangelegd wordt in ophoging/afgraving  zijn voorgaande maten 

geldend voor de voet/kruin of de voorzijde van de grondkerende constructie van het talud. Lokale 

afwijkingen zijn mogelijk mits  het akkoord van Infrabel. 

 

4. De afwatering van het fietspad mag niet naar het spoor toe gaan, tenzij er een gemeenschappelijke 

gracht tussen de spoorbedding en het fietspad is. Zoniet moet er een gracht, drainering of riolering 

voorzien worden naar de buitenkant van het fietspad. De bestaande afwateringsvoorzieningen langs 

het spoor mogen niet onderbroken worden. De aanvrager zal de nodige tijdelijke ( tijdens de 

werken) en nieuwe afwateringen voorzien zodat de bestaande afwateringscapaciteit plus deze voor 

de bijkomende verharde oppervlakte voldoende verzekerd is ( watertoets) .

Wanneer het fietspad in ophoging aangelegd wordt, moet er een gracht voorzien worden tussen het voetpad 

en de taludophoging of keerwand.

Een afsluiting wordt aan de spoorzijde van de gracht geplaatst.

Het onderhoud van alle hierboven vermelde grachten / draineringen / rioleringen is ten laste van de 

aanvrager.

5. Tussen het fietspad en het spoorwegdomein moet een materiële afscheiding gerealiseerd worden, 

hetzij een open gracht, hetzij een draadafsluiting van minstens 1,50 m hoogte. Bij risico op 

beschadiging van een ingegraven kabel, dient de aannemer de uitvoeringswijze voor te leggen aan 

Infrabel. In dit geval worden mechanische boringen of het inheien van palen verboden. 

De afsluiting, op 10 cm boven het maaiveld geplaatst, bestaat in open gebied ( lopend spoor) 

minimaal uit een gevlochten PVC-gecoate draad met bovenbuis; in stedelijk gebied, stations en 50m 

weerszij overwegen bestaat ze uit een staalmathekwerk (gelaste draad met PVC-coating). Zij moet 

op de door Infrabel aangegeven locaties (vb. ter plaatse van seinketen, wissels, …) en minstens om de 

300m worden voorzien van een afgesloten toegang (poortje) voor het onderhoudspersoneel van 

Infrabel. Deze poortjes zijn af te sluiten met een standaard sleutel van de NMBS-groep, die door 

Infrabel geleverd zal worden. Het onderhoud van de afsluiting is ten laste van de wegbeheerder. 

Wanneer het fietspad op eenzelfde hoogte ligt als de bovenleidingen dien de afsluiting een fijne 

maaswijdte te hebben zodat er geen contact kan gemaakt worden met de bovenleidingen met een 

lang voorwerp.

6. Het fietspad moet toegankelijk zijn voor lichte autovoertuigen en onderhoudstuigen van de NMBS-

groep, alsook voor de nooddiensten. Bij werken aan de spoorweginfrastructuur of bij ernstige 

incidenten moet het altijd mogelijk zijn het fietsverkeer te beperken of te verbieden en het fietspad 

tijdelijk af te sluiten. Om de toegankelijkheid van het fietspad voor autovoertuigen van derden te 

verhinderen mag 

men eventueel gebruik maken van wegneembare paaltjes of wegneembare wegversmallingen. De 

aanvrager dient Infrabel in het bezit te stellen van de nodige sleutels voor het verwijderen van deze 

paaltjes / wegversmallingen. De eventuele verlichting van het fietspad mag de exploitatie van het 

spoorwegnet niet hinderen. Wanneer een fietspad een (private) overweg kan afschaffen zal op een 
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beperkt gedeelte het fietspad berijdbaar worden voor voertuigen ( landbouwers- aangelanden) door 

het installeren van bijvoorbeeld een ( doodlopende) fietsstraat

7. Aan de overwegen, die niet afgeschaft kunnen worden,  moet het fietspad voldoende uitwijken met 

een tracé dat de overweg adequaat benadert, zodat lichtseinen, slagbomen en andere verkeerstekens 

in het zicht van de fietsers komen. Eventueel moeten bijkomende lichtseinen of verkeerstekens 

geplaatst worden voor de veiligheid van de fietsers. Deze signalisatie is ten laste van de 

initiatiefnemer van het fietspad.

8. Infrabel moet in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden in het overleg zodat zij een 

onderbouwd advies kan geven op de stedenbouwkundige vergunning en de technische 

uitvoeringsmodaliteiten, en moet toezicht kunnen houden op het respecteren van de opgelegde 

voorwaarden.

Het bouwaanvraagplan zal gebaseerd zijn op metingen van een beëdigd landmeter- expert in het 

LB72 /TAW stelsel. Er worden dwarsprofielen uitgetekend om de 25m waarop ook de 

bovenleidingspalen en het spoorniveau ( bovenkant dichtste rail ) ingetekend en vermeld staan. 

Indien het fietspadniveau opgehoogd wordt t.o.v. het bestaande niveau, voorziet men minimaal in 

een 6/4 talud met de nodige afschermingen t.o.v. de bovenleidingspalen en mogelijke 

toezichtputten.

Indien nodig kan infrabel bij het ontwerp bijkomende voorzieningen vragen bv. voor de latere 

doorvoer van kabels,…

Na uitvoering van de werken is een dossier met as-builtplans door het opdrachtgevend bestuur in te 

dienen bij :

Infrabel - Directie Infrastructuur - Zone Gent

Asset Management area NW

90-02 I-AM.A3 GA2 Terrains

Koningin Maria-Hendrikaplein 2

9000 Gent

De eigendomsgrenzen en aanwezige kabels of leidingen zijn exact aan te duiden op het as-builtplan.

9. De aanvrager zorgt ervoor dat hij bij de veiligheidsvoorschriften van Infrabel ( i.v.m. risico’s bij 

uitvoering van werken nabij het spoor) in zijn bestek opneemt. Voor de start der werken zullen de 

nodige afspraken gemaakt worden met de uitvoerder /aannemer i.v.m. de veiligheid van werken. 

10. Bij aanleg van het fietspad en bij later onderhoud moet de aanvrager de nodige maatregelen nemen 

met betrekking tot de instandhouding van de spoorweginfrastructuur en de veiligheid van het 

spoorverkeer. Bomen die te dicht bij het fietspad staan of een bedreiging vormen voor de veiligheid 

van het treinverkeer worden door de aanvrager gesnoeid of omgehakt. De aanvrager is 

verantwoordelijk voor de afwerking en onderhoud van bermen, grachten en begroeiing, ook naar de 

zijde van de aangelanden toe, op een afstand van minstens 4 m vanaf de boordsteen/grens van het 

fietspad, tenzij daarvan in de bezettingsovereenkomst wordt afgeweken,   zolang het 

bezettingscontract loopt.
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Alle restgronden van Infrabel tussen het fietspad en de aangelanden worden in bezetting genomen  

en moeten onderhouden door de aanvrager . De aanvrager staat eveneens in voor het verwijderen 

van het zwerfvuil.

11. De beheerder van het fietspad moet als openbare overheid Infrabel vrijwaren van alle kosten en 

nadelen die uit de aanleg of de exploitatie van het fietspad voortvloeien. Indien schade veroorzaakt 

wordt aan kabels of leidingen van Infrabel of de NMBS zijn alle onkosten die hieruit voortvloeien 

ten laste van de aannemer die de kabels beschadigd heeft.

Artikel 10: Publiciteit

De bezetter mag op het bezette goed een bord plaatsen waarop uitsluitend zijn naam, zijn handelsnaam en het voorwerp 

van zijn activiteit zijn vermeld. Alle publiciteit is verboden, uitgezonderd als hiervoor een specifieke toelating van 

Infrabel werd verleend.

Artikel 11: Verzekeringen

Niet van toepassing voor dit contract.

Artikel 12: Onderhoud en herstellingen

De bezetter neemt zowel het klein onderhoud als het groot onderhoud van het in bezetting gegeven goed voor zijn 

rekening. Infrabel is dan ook volledig ontheven van het onderhoud van het in bezetting gegeven goed.

De bezetter staat in voor het groenbeheer om het fietspad toegankelijk te houden. In een zone van 4m aan weerszijden 

van het fietspad zal de bezetter tweemaal per jaar de nodige maaiwerken uitvoeren. Ingeval een afsluiting tussen het 

spoor en het fietspad, stopt het groenbeheer van de bezetter aan de afsluiting. Dit gelet de wet van 25 juli 1891, gewijzigd 

met de wet van 21 maart 1991 op de politie der spoorwegen. De bezetter mag zich niet beroepen op het 

feit dat de vegetatie die beperkingen op het ogenblik van de ingenottreding te buiten ging om zich aan zijn verplichting 

te onttrekken.

De bezetter staat in voor het onderhoud/herstelling en vernieuwing van de afsluiting naast het fietspad.

De bezetter moet het goed onderhouden als een goede huisvader.

Artikel 13: Belastingen

Alle om het even welke belastingen en taksen die rechtstreeks op het bezette goed betrekking hebben, zijn ten laste van 

de bezetter, met inbegrip van de onroerende voorheffing.
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De onroerende voorheffing wordt door de bezetter gedragen naar rata van de bezettingsduur.  Elke begonnen maand 

wordt als een volledige maand beschouwd.

Artikel 14: Leefmilieu - Stedenbouw

De bezetter verklaart, met betrekking tot de toegestane bestemming van de bezetting, alle nodige stappen te hebben 

ondernomen en alle informatie te hebben ingewonnen wat betreft de naleving van de stedenbouwkundige en 

milieubepalingen, onder andere betreffende de stedenbouwkundige en milieuvoorschriften van het goed, de aan te 

vragen vergunningen om de activiteiten op het in bezetting gegeven goed uit te oefenen. Bijgevolg geeft Infrabel geen 

enkele waarborg wat de mogelijkheid voor de huurder betreft om in het kader van deze overeenkomst de opgegeven en 

toegestane activiteiten te kunnen uitoefenen.

De bezetter neemt alle kosten ten laste die Infrabel zouden worden aangerekend als gevolg van de aanwezigheid van afval 

of iedere andere vorm van vervuiling op het goed na afloop van de bezetting.

Artikel 15: Bodemverontreiniging

De bezetter is verplicht om Infrabel alle feiten mee te delen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

Indien er zich een incident voordoet dat bodemverontreiniging kan veroorzaken, verbindt de bezetter er zich toe om zo 

snel mogelijk en op eigen kosten de bodem te saneren volgens de bepalingen van het decreet van 27/10/2006 betreffende 

de bodemsanering en de bodembescherming.

Indien de bezetter de intentie heef om het perceel dat in precaire bezetting wordt gegeven, ingedeelde activiteiten en 

risicovolle activiteiten te ondernemen, dient hij Infrabel hiervan op de hoogte te brengen. De bezetter moet Infrabel 

eveneens op de hoogte brengen van de aard en de omvang van deze ingedeelde en risicovolle activiteiten.

Artikel 16: Bezetting en onderbezetting

Behoudens met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Infrabel, is het de bezetter uitdrukkelijk verboden de uit 

deze toelating voortvloeiende rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen.

Artikel 17: Varia

a. De administratieve kosten voor het versturen van aangetekende brieven wegens niet-naleving  van dit contract zullen 

de bezetter automatisch worden aangerekend.

b. Alle briefwisseling moet worden gericht aan N.V. Infrabel, Directie Infrastructuur, Bureau Gronden, Koningin 

Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent.

Opgemaakt te Gent, op

in twee originele exemplaren waarvan een aan de bezetter wordt overhandigd
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Voor akkoord (Voorafgegaan van de vermelding "Gelezen en goedgekeurd")

Namens de Maatschappij

Ir. J. Bultinck

Head of Area North-West

Infrabel – Asset Manager

Namens de Stad Roeselare

De stadssecretaris De voorzitter

Geert Sintobin Ria Vanzieleghem
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OMSCHRIJVING

- Betonverharding dikte 15cm

- bestaande steenslagverharding

- wanneer bestaande ondergrond niet draagkrachtig genoeg is ,

kalk infrezen dikte 20cm

OMSCHRIJVING

- Omheining met bovenbuis h=1.80m met ruitvormig vlechtwerk

- betonnen funderingszool

OMSCHRIJVING

- Omheining met bovenbuis h=1.80m met ruitvormig vlechtwerk

- betonnen funderingszool

OMSCHRIJVING

- te verbreden betonverharding
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4 2017_GR_00033 Reglement toegang autovrije/-luwe gebieden Roeselare - Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. Reglement toegang autovrije autoluwe gebieden Roeselare

Context en argumentatie

In het centrum van Roeselare zijn op een aantal locaties voetgangerszones afgebakend. In deze gebieden staan de 

beleving, het wandelen en winkelen centraal. Dit is ondermeer het geval voor de zone 'Stationsplein' en de zone 

'Ooststraat-Vlamingstraat'. Deze gebieden worden aangeduid met de verkeersborden F103 (begin zone) en F105 (einde 

zone). Daarnaast zijn er ook enkele locaties waar onder meer omwille van de belevingswaarde, veiligheid of circulatie 

openbaar vervoer het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk geweerd moet worden. Voorbeelden hiervan zijn de zone 

'Busstation' en de zone Poststraat. Deze zones worden aangeduid met de verkeersborden C3. Ongeacht de aanduiding 

en afbakening van de zone (F103/F105 of C3) vallen deze gebieden onder de noemer 'autovrije/-luwe gebieden'.

Voor bepaalde categorieën gebruikers/voertuigen is het noodzakelijk dat men toch door deze autovrije/-luwe gebieden 

kan rijden. Dit is bijvoorbeeld nodig voor prioritaire voertuigen wanneer zich een incident voordoet in zo'n autovrije/-

luwe zone, maar ook een garage of privé parkeerplaats/staanplaats moet steeds bereikbaar en toegankelijk zijn. In het 

verkeersreglement (wegcode) zijn voor de voetgangerszones (F103/F105) de categorieën gebruikers/voertuigen die 

toegang hebben tot deze zones aangegeven. Voor de zones aangeduid met C3 kunnen via onderborden de 

uitzonderingen op de algemene regel aangeduid worden. Omdat vastgesteld wordt dat dit voor de gebruikers zelf niet 

steeds duidelijk is wie al dan niet en wanneer toegang heeft tot een bepaalde zone en om de toegangscontrole ook 

praktisch te kunnen organiseren wordt voorgesteld om dit in een afzonderlijk reglement verder te verduidelijken.

Afhankelijk van de zone wordt de toegang tot de autovrije/-luwe zone in Roeselare op vandaag georganiseerd via 

ANPR-camera (camera met automatische nummerplaatherkenning) of via een verzinkbare paal. Voor beide systemen is 

het noodzakelijk dat men geregistreerd is om automatisch toegang te hebben. Bij de ANPR-camera worden de 

geregistreerde voertuigen dan opgenomen in de zogenaamde whitelist en bij de verzinkbare paal krijgt men na 

registratie de mogelijkheid om de verzinkbare paal te kunnen bedienen. In het reglement 'toegang autovrije/-luwe 

gebieden' wordt opgelijst welke categorieën gebruikers/voertuigen een vergunning kunnen aanvragen om toelating te 

krijgen om door het autovrije/-luwe gebied te mogen rijden en om dus geregistreerd te worden. Gebruikers die een 

vergunning krijgen om een autovrij/-luw gebied in te rijden, vallen dan onder de noemer 'vergunninghouders'.

Het reglement maakt onderscheid tussen 7 categorieën gebruikers/voertuigen.

 Eigenaar of huurder van een garage of privé parkeerplaats/staanplaats die binnen een autovrij/-luw gebied 

gelegen is.

Onder deze categorie vallen de personen die over een garage of privé parkeerplaats/staanplaats beschikken, gelegen in 

een autovrij/-luw gebied, maar niet in deze zone wonen. Het gaat hierbij bv. om werknemers in de stad die een 

parkeerplaats huren, om klanten van Parkhotel en gebruikers van parkeerplaatsen op site Parkhotel.
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 Bewoners

Hieronder vallen de personen die in een autovrije/-luwe zone gedomicilieerd zijn. Om het wonen in de autovrije/-luwe 

gebieden aantrekkelijk te maken en te faciliteren (ook in de voetgangerszones aangeduid met F103/F105) wordt aan de 

bewoners (ook al beschikt men niet over een garage) toelating gegeven om door de autovrije/-luwe zone te rijden om op 

die manier de mogelijkheid te geven om bij de woning te laden en lossen. Ook personen die een 

eerstegraadsverwantschap kunnen aantonen met een bewoner van een autovrij/-luw gebied (bv. zoon of dochter van 

een bewoner) kunnen een vergunning krijgen. Dit moet bv. toelaten dat men een minder mobiele persoon kan ophalen 

voor de deur.

 Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen (politie, brandweer, MUG) mogen door een autovrij/-luw gebied rijden, wanneer de aard van de 

opdracht het rechtvaardigt.

 Bussen De Lijn

In deze categorie vallen alle bussen van De Lijn, inclusief voertuigen van firma's die in opdracht van De Lijn rijden 

i.f.v. dienstverlening van De Lijn met een op- en afstaphalte in een autovrij/-luw gebied. In de praktijk wordt deze 

categorie enkel toegelaten in de zone 'Busstation' doordat er in de overige autovrije/-luwe gebieden geen openbaar 

vervoer aanwezig is.

 Taxi's

Taxi's krijgen toestemming om een autovrij/-luw gebied in te rijden wanneer men in deze zone een persoon moet 

ophalen en/of afzetten. Voor de zone 'Busstation' krijgen de taxi's ook een doorrijrecht.

 Voertuigen die gebruikt worden voor leveringen (laden en/of lossen goederen)

Voertuigen die gebruikt worden om goederen te leveren (laden en/of lossen) aan onder meer handelsfuncties krijgen 

geen toelating om dit te doen in de autovrije/-luwe gebieden aangeduid met F103/F105 (voetgangerszones). Het laden 

en lossen dient te gebeuren tijdens de daarvoor voorziene venstertijden.

Voor de zones afgebakend met C3 kan toegang verleend worden in functie van het laden en/of lossen voor de zone 

waar men moet laden en/of lossen. Gezien het specifieke karakter van de zone 'Busstation' kan voor deze zone geen 

toegang verkregen worden om te laden en/of lossen.

Leveringen door pakjesdiensten, postbedeling, ... vallen hier niet onder.

 Voertuigen die gebruikt worden om een opdracht of werk uit te voeren

Onder deze categorie vallen de voertuigen die gebruikt worden om een bepaalde opdracht of een bepaald werk uit te 

voeren in een autovrij/-luw gebied. Het gaat hier bv. om voertuigen van de Stad die instaan voor onderhoud 

(veegwagen, ...), voertuigen gebruikt voor inname openbaar domein (verhuis, werk openbaar domein, ...), ....

Voertuigen van pakjesdiensten, in functie van leveringen, postbedeling, ... vallen hier niet onder.
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In het reglement wordt per categorie bepaald hoe lang de vergunning geldig is. Afhankelijk van de categorie krijgt men 

een vergunning geldig voor 1 jaar (bv. bewoners) of voor een bepaalde duur (bv. bij inname openbaar domein voor de 

duur van het werk). Het reglement bepaalt eveneens per categorie hoeveel vergunningen aangevraagd kunnen worden 

en aan welke modaliteiten men moet voldoen.

Het reglement werd opgemaakt in samenspraak met Tineke Verduyn, coördinator Integrale Veiligheid politiezone 

RIHO.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 19 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Leen Sercu; Steven Dewitte; Ria Vanzieleghem

- 13 stem(men) tegen: Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht 

Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; 

Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

- 3 onthouding(en): Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye

Artikel 1

Het reglement 'toegang autovrije/-luwe gebieden' wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.
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Reglement betreffende de toegang tot de voetgangerszones en autovrije/-luwe gebieden in 

Roeselare

Artikel 1: Doel

In het centrum van Roeselare zijn op een aantal locaties voetgangerszones afgebakend. In deze gebieden staan de 

beleving en het wandelen en winkelen centraal. Daarnaast zijn er ook enkele locaties waar onder meer omwille van 

veiligheid of circulatie openbaar vervoer het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk geweerd moet worden.

Voor bepaalde categorieën gebruikers/voertuigen is het noodzakelijk dat men toch door deze autovrije/-luwe gebieden 

kan rijden. In dit reglement wordt vastgelegd wie toegang kan krijgen tot deze zones, m.a.w. wie een vergunning kan 

krijgen om toch door een autovrij/-luw gebied te rijden en hoe dit geregeld wordt.

Artikel 2: Definities

 Autovrij/-luw gebied: zone afgebakend met verkeersbord F103/F105 (Voetgangerszone) of zone afgebakend 

met verkeersbord C3

 Verkeersreglement (wegcode): Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

 Werkdag: elke kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen

 Vergunninghouder: persoon aan wie vergunning verleend werd

 Voetganger: een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen, een kinderwagen, een 

ziekenwagen of enig ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte 

nodig heeft, aan de hand leiden en de personen die een rijwiel of een tweewielige bromfiets aan de hand 

leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers. (cfr. Art. 2.46 Verkeersreglement)

 Fietser: een persoon die zich door middel van een rijwiel voortbeweegt.

 Rijwiel: elk voertuig met twee of meer wielen dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van 

handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een 

driewieler of een vierwieler. De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu 

vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt 

onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt 

met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel. Het niet bereden rijwiel wordt niet als 

voertuig beschouwd. (cfr. Art. 2.15.1 Verkeersreglement)

 Gemotoriseerd verkeer (motorvoertuig): elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te 

rijden (cfr. art 2.16 Verkeersreglement). Voortbewegingstoestellen worden niet gelijkgesteld met 

motorvoertuigen (cfr. art. 2.15.2 Verkeersreglement)

 Prioritaire voertuigen: Prioritaire voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere blauwe knipperlichten en een 

speciaal geluidstoestel overeenkomstig de bepalingen van de technische reglementen van de auto’s of van de 

bromfietsen en motorfietsen.

 Bewoner: de persoon die gedomicilieerd is op het desbetreffende adres

 ANPR camera: camera met automatische nummerplaatherkenning

 Schooldag: werkdag met uitzondering van schoolvakanties

Artikel 3: Principe autovrije/-luwe gebieden
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In Roeselare worden de autovrije/-luwe gebieden aangeduid en afgebakend met het verkeersbord F103/F105 

(Voetgangerszone) of met het verkeersbord C3. Afhankelijk van de zone gelden andere toegangsregels. In bepaalde 

zones wordt de toegang gecontroleerd door middel van een ANPR-camera, in andere zones wordt de toegang geregeld 

via een verzinkbare paal.

A. Autovrije / autoluwe zones afgebakend met F103/F105 (Voetgangerszones)

Deze zones worden aangeduid met het verkeersbord F103 (begin) en F105 (einde). Fietsers en voetgangers 

hebben steeds toegang tot de voetgangerszones. 

1. Voetgangerszone Stationsplein

De voetgangerszone Stationsplein wordt afgebakend door de Hendrik Consciencestraat, Sint-Amandsstraat, 

spoorweg / NMBS Station, Gasstraat en Ooststraat.

In deze zone wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (op dit verbod worden enkele 

uitzonderingen toegepast) tussen 11.30 uur en 06.00 uur. Laden en lossen moet gebeuren binnen de 

venstertijd, nl. tussen 06.00 uur en 11.30 uur. Bepaalde categorieën gebruikers (geregeld in artikel 4) kunnen 

via een vergunning toch toelating krijgen om buiten deze venstertijd de voetgangerszone te betreden.

Gemotoriseerd verkeer kan de voetgangerszone enkel via de Hendrik Consciencestraat betreden. De toegang 

wordt er geregeld door middel van een verzinkbare paal. Binnen de venstertijd (tussen 06.00 uur en 11.30 

uur) is deze paal automatisch verzonken. Buiten deze venstertijd kan de paal bediend worden indien men 

beschikt over een vergunning.

In geval de zone door omstandigheden niet toegankelijk is via de Hendrik Consciencestraat kan op een 

gelijkaardige manier de toegang verzekerd worden via de Gasstraat.

2. Voetgangerszone Ooststraat – Vlamingstraat

De voetgangerszone Ooststraat – Vlamingstraat wordt als volgt afgebakend: Ooststraat van de Delaerestraat 

tot het Stationsplein en de Vlamingstraat van de Ooststraat tot de Garenstraat.

In deze zone wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (op dit verbod worden enkele 

uitzonderingen toegepast) tussen 11.30 uur en 18.30 uur en tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Laden en lossen 

moet gebeuren binnen de venstertijden, nl. tussen 06.00 uur en 11.30 uur en tussen 18.30 uur en 20.00 uur. 

Bepaalde categorieën gebruikers (geregeld in artikel 4) kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om 

buiten deze venstertijden de voetgangerszone te betreden.

In de voetgangerszone Ooststraat – Vlamingstraat geldt een verplichte rijrichting voor het gemotoriseerd 

verkeer. Hierdoor is het enkel toegelaten om deze zone binnen te rijden via de Ooststraat (kant Delaerestraat – 

Jan Mahieustraat) en te verlaten via de Vlamingstraat (kant Garenstraat). De controle gebeurt in deze zone 

door middel van een ANPR-camera. Deze camera is actief tussen 11.30 uur en 18.30 uur en tussen 20.00 uur 

en 06.00 uur, 7 dagen op 7.

B. Autoluwe / autovrije gebieden afgebakend met C3
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Deze zones worden aangeduid met het verkeersbord C3, aangevuld met een onderbord met opschrift 

‘uitgezonderd vergunninghouders’ en bijkomend onderbord(en) afhankelijk van specifieke regeling per zone.

Fietsers en voetgangers hebben steeds toegang tot deze zone. 

1. Autovrij gebied Busstation

Het autovrij gebied Busstation situeert zich tussen de Beversesteenweg, de Ardooisesteenweg, de Jules 

Lagaelaan en de spoorweg / NMBS Station.

In deze zone is in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (op dit verbod worden enkele uitzonderingen 

toegepast), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7. Bepaalde categorieën gebruikers (geregeld in artikel 4) kunnen via 

een vergunning toch toelating krijgen om deze zone te betreden.

De controle van het autovrij gebied Busstation gebeurt door middel van een ANPR-camera. Deze camera is 

actief 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.

2. Autoluwe zone Poststraat

Het autovrij gebied Poststraat omvat de volledige Poststraat (vanaf Polenplein tot Ooststraat).

In deze zone is in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (op dit verbod worden enkele uitzonderingen 

toegepast), op schooldagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Bepaalde categorieën gebruikers (geregeld in artikel 4) 

kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om deze zone te betreden.

Gemotoriseerd verkeer kan de Poststraat enkel via de kant Polenplein inrijden (verplichte rijrichting). Het 

verlaten van de Poststraat gebeurt via de Ooststraat. De toegang tot de Poststraat wordt geregeld door middel 

van een verzinkbare paal. Op niet-schooldagen en op schooldagen tussen 17.30 uur en 08.00 uur is de paal 

automatisch verzonken. Op schooldagen tussen 08.00 uur en 17.30 uur kan de paal bediend worden indien 

men beschikt over een vergunning.

3. Zone Marie-Louise De Meesterplein

Het autovrij gebied Marie-Louise De Meesterplein omvat het volledige Marie-Louise De Meesterplein (voor 

gemotoriseerd verkeer toegankelijk via Vrouwenstraat).

In deze zone is in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (op dit verbod worden enkele uitzonderingen 

toegepast), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7, met uitzondering van laden en lossen op werkdagen tussen 6u en 

11u30. Bepaalde categorieën gebruikers (geregeld in artikel 4) kunnen via een vergunning toch toelating 

krijgen om deze zone te betreden.

De toegang tot de zone Marie-Louise De Meesterplein wordt geregeld door middel van een verzinkbare paal. 

Op werkdagen tussen 6u en 11u30 is de paal automatisch verzonken. Buiten deze uren kan de paal bediend 

worden indien men beschikt over een vergunning.

4. Zone Botermarkt
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Het autovrij gebied Botermarkt wordt gevormd door de ‘spie Botermarkt’ (zone begrensd door gevel gebouwen 

met adres Botermarkt van huisnummer 2 t.e.m. 22; gevel gebouwen adres Botermarkt van huisnummer 1 

t.e.m. 17 en (westelijke) rand parking Botermarkt (cirkelvormige parking)).

In deze zone is in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (op dit verbod worden enkele uitzonderingen 

toegepast), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7. Bepaalde categorieën gebruikers (geregeld in artikel 4) kunnen via 

een vergunning toch toelating krijgen om deze zone te betreden.

De toegang tot de zone Botermarkt wordt geregeld door middel van een verzinkbare paal. De paal kan bediend 

worden indien men beschikt over een vergunning.

Artikel 4: Vergunningen tot de autovrije/-luwe gebieden

Ongeacht de controle van de zone met ANPR-camera of het gebruik van een verzinkbare paal kan per vergunning 1 

nummerplaat geregistreerd worden.

Een vergunning zal enkel en alleen verkregen kunnen worden als aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement 

voldaan wordt.

In het Verkeersreglement (art. 22sexies) is voor de voetgangerszones opgenomen dat bepaalde categorieën aan de 

binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart moeten aanbrengen die door de burgemeester of 

zijn gemachtigde is afgegeven. De vergunning vervangt in dit geval de doorgangskaart, waardoor er niets meer aan de 

binnenkant van de voorruit van het voertuig aangebracht moet worden.

Volgende categorieën kunnen een vergunning aanvragen.

a. Eigenaar of huurder van een garage of privé parkeerplaats/staanplaats die binnen een autovrije/-luwe zone 

gelegen is

Personen die over een garage of privé parkeerplaats/staanplaats beschikken binnen een autovrije/-luwe zone 

en buiten deze zone wonen, kunnen een vergunning aanvragen voor de zone waarbinnen deze garage of 

parkeerplaats/staanplaats gelegen is.

Per garage of privé parkeerplaats/staanplaats kunnen er maximaal 2 vergunningen toegekend worden.

Bij de aanvraag van een vergunning moet een bewijs van eigendom of huurovereenkomst van de garage of 

parkeerplaats/staanplaats voorgelegd kunnen worden.

De vergunning is één jaar geldig.

Jaarlijks wordt de actuele lijst van de nummerplaten van de voertuigen gecontroleerd en geüpdatet, waarna de 

vergunning dan automatisch voor één jaar vernieuwd wordt.

Onder deze categorie vallen ook klanten en bezoekers die van ondernemingen, instellingen, zelfstandigen en 

beoefenaars van vrije beroepen die beschikken over een garage of privé parkeerplaats/staanplaats binnen een 

autovrije/-luwe zone, toelating krijgen om deze garage of privé parkeerplaats/staanplaats tijdelijk te gebruiken 

voor het parkeren van hun voertuig tijdens hun bezoek/verblijf. Het gaat hierbij concreet om bv. klanten 

hotel, kapper, …

In deze gevallen zal de nummerplaat vaak niet gekend zijn of kan voorafgaand geen vergunning aangevraagd 

worden. In een zone waar de toegangscontrole met ANPR-camera gebeurt, zal men in dit geval tot de 
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volgende werkdag 23u nummerplaten kunnen doorgeen via regularisatie. Voor de zones waar de toegang 

geregeld wordt met een verzinkbare paal zal voor deze categorie gebruikers een regeling op maat uitgewerkt 

worden.

b. Bewoners

Personen die in een autovrije/-luwe zone gedomicilieerd zijn of mensen die een eerstegraadsverwantschap 

kunnen aantonen met een bewoners van een autovrij/-luw gebied kunnen een vergunning aanvragen voor dit 

gebied. Uitzondering hierop zijn de bewoners en verwanten van bewoners van de zone Busstation. Deze 

kunnen gezien het specifieke karakter van deze zone geen vergunning aanvragen.

Per wooneenheid kunnen maximum drie vergunningen toegekend worden. Indien kan aangetoond worden 

dat de bewoner meer dan drie garages of privé parkeerplaatsen/staanplaatsen in de zone heeft, kan per garage 

of privé parkeerplaats/staanplaats een bijkomende vergunning bekomen worden.

De vergunning is één jaar geldig.

Jaarlijks wordt de actuele lijst van de nummerplaten van de voertuigen gecontroleerd en geüpdatet, waarna de 

vergunning dan automatisch voor één jaar vernieuwd wordt.

c. Prioritaire voertuigen

Voor de prioritaire voertuigen kan een vergunning aangevraagd worden. De vergunning mag enkel gebruikt 

worden wanneer de aard van de opdracht het rechtvaardigt om door een autovrij/-luw gebied te rijden 

(dringende opdracht).

De vergunning is één jaar geldig.

Jaarlijks wordt de actuele lijst van de nummerplaten van de voertuigen gecontroleerd en geüpdatet, waarna de 

vergunning dan automatisch voor één jaar vernieuwd wordt.

d. Bussen De Lijn

Onder deze categorie vallen alle bussen van De Lijn, inclusief voertuigen van firma’s die in opdracht van De 

Lijn rijden i.f.v. dienstverlening De Lijn met een op- en afstaphalte op het busstation. Ook de 

depannagevoertuigen en dienstvoertuigen van De Lijn worden hieronder opgenomen.

De vergunning is één jaar geldig. 

Jaarlijks wordt de actuele lijst van de nummerplaten van de voertuigen gecontroleerd en geüpdatet, waarna de 

vergunning dan automatisch voor één jaar vernieuwd wordt.

e. Taxi’s

Enkel taxi’s die over een vergunning beschikken zoals bepaald in artikel 25 van het decreet van 20 april 2001 

(B.S. 21 augustus 2001) betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg kunnen een 

vergunning aanvragen. De vergunning mag enkel gebruikt worden voor het ophalen en/of afzetten van een 

persoon in een autovrij/-luw gebied, met uitzondering van de zone Busstation waar ook een doorrijdrecht 

geldt.

De vergunning is één jaar geldig.

Jaarlijks wordt de actuele lijst van de nummerplaten van de voertuigen gecontroleerd en geüpdatet, waarna de 

vergunning dan automatisch voor één jaar vernieuwd wordt.

f. Voertuigen die gebruikt worden voor leveringen (laden en lossen goederen)
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Voor de voertuigen gebruikt voor leveringen (zowel eigenaar zelf als externe leverancier) kan voor de zones 

aangeduid met signalisatie F103/F105 geen vergunning toegekend worden. Het gaat hier concreet om de zone 

Stationsplein en de zone Ooststraat – Vlamingstraat. Leveringen moeten in deze zones gebeuren tijdens de 

daarvoor voorziene venstertijden.

Voor de zones afgebakend met C3 kan in functie van leveringen (laden en lossen) een vergunning 

aangevraagd worden voor de zone waar men moet leveren. Dit geldt niet voor de zone Busstation en de zone 

Botermarkt. De vergunning om door deze zones (met uitzondering van zone Busstation en zone Botermarkt) te 

rijden, kan op 2 manieren geregeld worden:

 via eigenaar, beheerder, uitbater, … van een handelszaak of overige functie die zowel voor zichzelf als 

voor een derde partij de toegang tot de zone kan regelen

Hiervoor wordt een regeling met vergunning op maat uitgewerkt.

 leverancier aan handelszaken en overige functie vraagt in eigen naam een vergunning aan

De vergunning is één jaar geldig.

Jaarlijks wordt de actuele lijst van de nummerplaten van de voertuigen gecontroleerd en geüpdatet, 

waarna de vergunning dan automatisch voor één jaar vernieuwd wordt.

Deze regeling geldt niet voor pakjesdiensten, voor postbedeling, …

g. Voertuigen die gebruikt worden om een opdracht of werk uit te voeren

Voor de voertuigen die gebruikt worden om een bepaalde opdracht of een bepaald werk (met uitzondering van 

leveren/laden en lossen van goederen cfr. punt f) uit te voeren in een autovrij/-luw gebied kan een vergunning 

aangevraagd worden. De vergunning mag enkel gebruikt worden om een opdracht of werk uit te voeren in de 

autovrije/-luwe zone.

Afhankelijk van de aard van de opdracht of het werk wordt de duurtijd van de vergunning bepaald. 

Hieronder wordt een indicatie gegeven van wat onder deze categorie voertuigen begrepen wordt.

1. Voertuigen van de Stad die instaan voor toezicht, controle en onderhoud met een opdracht in de 

autovrije/-luwe zone

Hieronder vallen onder meer de veegmachines, voertuigen gebruikt voor het ledigen van de 

vuilnisbakken, …

2. Voertuigen van de Nutsmaatschappijen die gebruikt worden in functie van interventies

Hieronder vallen de voertuigen die gebruikt worden voor de interventiedienst (in functie van 

garanderen permanente wachtdienst). Er kan voor maximum 20 voertuigen per maatschappij een 

vergunning toegekend worden.

Voor de voertuigen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van een regulier, vooraf in te plannen 

werk geldt een afzonderlijke regeling (zie verder).

Voor de zone Busstation kan hiervoor geen vergunning afgeleverd worden. Indien interventie van 

nutsmaatschappij in zone Busstation nodig was, kan dit tot de volgende werkdag 23u via regularisatie 

geregeld worden.

3. Voertuigen van firma’s die instaan voor het afvalbeheer in opdracht van MIROM en stad Roeselare

4. Voertuigen die gebruikt worden om een specifieke opdracht/werk uit te voeren
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Hieronder vallen bv. voertuigen die gebruikt worden voor innames openbaar domein in een 

autovrije/-luwe zone in functie van bv. uitvoeren van werken (al dan niet op openbaar domein), 

verhuis, …. Ook reguliere, vooraf in te plannen werken van nutsmaatschappijen vallen onder deze 

regeling. In functie van inname openbaar domein kan een vergunning aangevraagd worden, geldig in 

de zone van opdracht/werk en voor de duur van de opdracht/het werk.

Ook voertuigen die gebruikt worden voor vervoer van minder mobiele personen, ziekenvervoer, 

organisaties die instaan voor de levering van warme maaltijden, bewakingsopdrachten, 

geldtransporten, ledigen van postbussen, … die kunnen aantonen dat men in een autovrije/-luwe een 

specifieke opdracht moeten uitvoeren, kunnen hiervoor een vergunning aanvragen. Afhankelijk van 

de opdracht/werk kan dan een vergunning op maat toegekend worden.

Voor de categorie 1 t.e.m. 3 is de vergunning 1 jaar geldig. 

Jaarlijks wordt de actuele lijst van de nummerplaten van de voertuigen gecontroleerd en geüpdatet, waarna de 

vergunning dan automatisch voor één jaar vernieuwd wordt.

Voor de categorie 4 is de vergunning geldig voor de duur van de opdracht/het werk.

Voertuigen van pakjesdiensten, in functie van leveringen aan handelszaken (cfr. punt f), postbedeling, … 

vallen hier niet onder.

Artikel 5: Aanvraag vergunning

Vergunningen zullen steeds voorafgaandelijk, namelijk minstens drie werkdagen op voorhand, aangevraagd moeten 

worden.

Dit kan via de website van de Stad of aan het Balieplein in het stadhuis.

Artikel 6: Regularisatie

6.1. Regularisatie wegens hoogdringendheid of overmacht

Indien voertuigen niet beschikken over een vergunning, kan de doorgang alsnog geregulariseerd worden wegens 

hoogdringendheid of overmacht. De aanvraag tot regularisatie kan tot de volgende werkdag 23u gedaan worden.

De hoogdringendheid of overmacht dient met de nodige bewijsstukken gemotiveerd te worden. Nalatigheid kan in geen 

geval beschouwd worden als een geval van hoogdringendheid of overmacht.

6.2. Regularisatie wegens gebrek aan kennis van het kenteken

Indien op basis van onderhavig reglement het recht op een vergunning bestaat maar het kenteken op het in artikel 5 

vermeld moment niet gekend is, kan de begunstigde alsnog de regularisatie aanvragen en dit tot de volgende werkdag 

23u.

Artikel 7: Ontnemen van het recht tot regularisatie



55/110

Indien wordt vastgesteld dat de aanvrager van de regularisatie meerdere malen de termijn voorzien in artikel 6 niet 

naleeft of misbruik van het recht tot regularisatie maakt, kan de burgemeester beslissen om de aanvrager het recht tot 

regularisatie te ontnemen.

Artikel 8: Handhaving

Overtredingen worden vastgesteld en gesanctioneerd volgens de geldende wetgeving voorzien in KB van 30 september 

2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet 

betreffende de politie over het wegverkeer en KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 

sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 

verkeersborden C3 en F103/F105, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (volgens de specifieke regels van 

de zone (F103/F105 of C3)).

5 2017_GR_00038 Plaatsing ANPR-camera in de Ooststraat en plaatsing camera Marie-

Louise De Meesterplein - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

Juridische grond

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

 KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 

betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 

vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Bijlagen

1. advies zonechef: plaatsing ANPR-camera in de Ooststraat

2. advies zonechef: plaatsing camera Marie-Louis De Meesterplein

Context en argumentatie

De toegangscontrole van de voetgangerszone 'Ooststraat - Vlamingsstraat' zal geregeld worden via een ANPR-camera 

(camera met automatische nummerplaatherkenning). De camera wordt geïnstalleerd om de handhaving te kunnen 

organiseren van het verkeersbord F103 dat aan het begin van de voetgangerszone 'Ooststraat - Vlamingstraat' duidelijk 

opgesteld is. De camera zal opgesteld worden in de Ooststraat ter hoogte van het kruispunt Ooststraat - Jan 

Mahieustraat - Delaerestraat, waar met de camera een goed beeld gekregen wordt van het gebruik van de 

voetgangerszone 'Ooststraat - Vlamingstraat'.

De dossiers voortvloeiend uit de handhaving van het bord F103 met het ANPR toestel vallen onder het 

protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken tussen de stad 

Roeselare en de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zoals goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 15/12/2014 en 20/04/2015.  
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Bij de herinrichting van het Marie-Louise De Meesterplein zal een verzinkbare paal geïnstalleerd worden om de 

toegang tot het plein te kunnen organiseren. Op het Marie-Louise De Meesterplein ter hoogte van de kant 

Vrouwenstraat wordt een vaste camera geplaatst om ondermeer te kunnen handelen in geval van beschadiging van de 

verzinkbare paal en bijhorende infrastructuur. Met de camera kan naast de toegang van het Marie-Louise De 

Meesterplein ter hoogte van de verzinkbare paal, in beperkte mate ook de Vrouwenstraat in beeld gebracht worden.

 

De installatie van de camera's zelf wordt geregeld via het bestaande raamcontract van Kortrijk onder lot 11, waarvoor 

een afzonderlijke nota aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd wordt.

De inplanting van de camera's gebeurde in samenspraak met Tineke Verduyn, coördinator Integrale Veiligheid van de 

politiezone RIHO. De installatie van beide camera's zijn bijkomend aan het cameraplan gezien de specifieke 

doelstelling, zijnde de vaststelling van de beschadiging aan de verzinkbare paal en de handhaving van het verkeersbord 

F103.

Advies

Korpschef politiezone RIHO

Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit

Stemming volgens fractie

- 22 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Leen Sercu; Steven Dewitte; Filip Deforche; Immanuel De 

Reuse; Cyriel Ameye; Ria Vanzieleghem

- 11 stem(men) tegen: Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 

Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

- 2 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert

Artikel 1

De plaatsing van de ANPR-camera in de Ooststraat ter hoogte van het kruispunt Ooststraat - Jan Mahieustraat - 

Delaerestraat (toegang voetgangerszone Ooststraat - Vlamingstraat) met het oog op de handhaving van het verkeersbord 

F103, zoals voorzien in KB van 9 maart 2014, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
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De plaatsing van de vaste camera op het Marie-Louise De Meesterplein ter hoogte van de toegang tot het plein kant 

Vrouwenstraat wordt positief geadviseerd.

10 2017_GR_00039 Retributiereglement op de dossierkosten omgevingsvergunningen - 

Vaststelling

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

-decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

-Titel IV en V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) 

-BVR van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunning

-BVR van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten

-BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)

-BVR van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties 

(Vlarem III) 

-BVR van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen 

Bijlagen

1. Ontwerp retributiereglement dossierkosten omgevingsvergunningen

2. Ontwerp retributiereglement dossierkosten omgevingsvergunningen met toelichting

3. Indirecte belasting op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, documenten 

en inlichtingen inzake stedenbouw, goedgekeurd gemeenteraad 15.12.2015

4. Indirecte belasting inzake de meldingen en/of milieuvergunningen conform de Vlarem-wetgeving, 

goedgekeurd gemeenteraad 17.12.2013

5. Standpunt_uitstel_omgevingsvergunning

6. Uitstel Omgevingsvergunning standpunt Cevi

Context en argumentatie

In toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het BVR van 27 november 

2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, worden de 
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stedenbouwkundige vergunning en melding, de milieuvergunning en –melding en de verkavelingsvergunning 

vervangen door de omgevingsvergunning.

De inwerkingtreding is in principe voorzien voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf 23 februari 2017.  

Hierbij wordt een grondige wijziging in procedures doorgevoerd. 

Door de nieuwe benoeming van vergunningen en meldingen kunnen de voorgaande gemeenteraadsbeslissingen 

(indirecte belasting inzake meldingen en milieuvergunningen dd. 17 december 2013 en de indirecte belasting op het 

afleveren van bouwdossiers (art. 3) dd. 15 december 2015 niet langer toegepast worden voor de aanvragen ingediend 

vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Bijgevolg wordt een nieuw retributiereglement voorzien, aangepast aan de nieuwe procedure van de 

omgevingsvergunning.  

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

geen visum noodzakelijk

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen. Binnen het budget zal het krediet voorzien op AR 73160000 (belasting op 

bouwaanvragen) en het krediet op AR 73170000 (belasting op milieuvergunningen) verschoven worden naar  de 

budgetsleutel 70200500/060000 (Aanvragen omgevingsvergunning).

Besluit

Stemming volgens fractie

- 24 stem(men) voor: Kris Declercq; Griet Coppé; Nathalie Muylle; José Debels; Marc Vanwalleghem; Dirk Lievens; 

Luc Martens; Geert Huyghe; Stefaan Van Coillie; Caroline Martens; Greet Verhelle; Michèle Hostekint; Henk Kindt; 

Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Leen Sercu; Steven Dewitte; Maarten Vinckier; Francis 

Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Ria Vanzieleghem

- 11 onthouding(en): Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 

Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Maxim Deweerdt; Lien Vuylsteke

Artikel 1

Het retributiereglement op de dossierkosten omgevingsvergunningen wordt vastgesteld zoals in bijlage gevoegd.
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Retributiereglement op de dossierkosten omgevingsvergunning 

Artikel 1

Voor een periode ingaand op datum van de effectieve inwerkingtreding van het decreet omgevingsvergunning op het 

gemeentelijk niveau (tussen 23 februari 2017 en 1 juni 2017) en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 

geheven op omgevingsvergunningsaanvragen.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de aanvrager (fysieke of rechtspersoon) van de omgevingsvergunning.

Artikel 3

De retributie wordt vastgelegd op onderstaande tarieven, afhankelijk van het voorwerp van de 

omgevingsvergunningsaanvraag:  

Projectvergadering – gemeente bevoegd 100 €

Vereenvoudigde procedure digitaal 65 €

Vereenvoudigde procedure analoog 75 €

Gewone procedure digitaal 125 €

Gewone procedure analoog 150 €

Per bijkomende woongelegenheid (vanaf de 2° woongelegenheid) 25 €

Met informatievergadering 25 € 

Per publicatie week- of dagblad 25 €

Verzoek bijstelling, afwijking en evaluatie van de milieuvoorwaarden 125 €

Melding digitaal 50 €

Melding analoog 65 €

Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit 25 €

Omzetting milieuvergunning naar omgevingsvergunning van onbepaalde duur 100 €

Bijstellen van verkavelingen 75 €

Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 25 €

Procedure administratieve lus op vraag van aanvrager 25 €

Afleveren stedenbouwkundig attest 25 €

Afleveren attest van aanplakking 5 €

Artikel 4 - Betaling 

De retributie dient betaald te worden na ontvangst van de betalingsuitnodiging. 

Artikel 5 - Invordering 

Bij niet-betaling van de retributie zal deze de invorderingsprocedure volgen. 

Artikel 6 

De gemeenteraadsbeslissing dd. 17 december 2013 (indirecte belasting inzake de meldingen en/of milieuvergunningen 

conform de Vlarem-wetgeving) en artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 15 december 2015 (indirecte belasting 

op de afgifte van administratieve stukken, op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake 

stedenbouw) worden opgeheven, voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf de datum van de effectieve 

inwerkingtreding van het decreet omgevingsvergunning op het gemeentelijk niveau (tussen 23 februari 2017 en 1 juni 

2017).
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Artikel 7

Dit retributiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het gemeentedecreet. 

Artikel 8

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 

15 2017_GR_00029 Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Het Akkoord van Parijs van 12 december 2015

Bijlagen

1. Toelichting m.b.t. de burgemeester convenant

2. Toetredingsformulier Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie

3. Engagementsverklaring Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie

4. Besluit CBS 20170109 overheidsopdracht realisatie van een klimaatplan

5. Burgemeestersconvenant 2012

Voorgeschiedenis

 2012: ondertekening Burgemeestersconvenant voor duurzame lokale energie (doelstelling 2020)

 2014 Europese lancering "Mayors Adapt" (maatregelenkader voor aanpassing aan veranderend klimaat), niet 

onderschreven door Roeselare

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 januari 2017: goedkeuring keuze wijze van 

gunnen ERE/235-2017: realisatie van een klimaat
+

plan binnen het kader van het Burgemeestersconvenant 

voor klimaat en energie.

Context en argumentatie

N.a.v. de nieuwe Europese 2030 klimaat- en energiedoelstellingen werden twee bestaande initiatieven in 2015 

samengevoegd in een mondiaal Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. De pijlers zijn: een geïntegreerde 

aanpak om uitstoot te verminderen, het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en het ontwikkelen van 

veilige, duurzame en betaalbare energie. 

Het nieuwe convenant kan nu ook ondertekend worden door lokale overheden buiten de EU grenzen. 

De gemeenschappelijke visie voor 2050 wordt door de ondertekening ervan onderschreven:

 versneld koolstofvrij maken van hun grondgebied (onder 2°C grens blijven): reductie van 40% CO2-uitstoot 

tegen 2030, hoger aandeel hernieuwbare energie

 versterken van de aanpassingscapaciteit van onvermijdbare gevolgen van de klimaatverandering
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 verzekeren van de toegang van burgers tot duurzame en betaalbare energie

Steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie ondertekenen engageren zich tot het 

nemen van maatregelen in overeenstemming met de voorwaarden van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en 

energie. 

Deze ondertekening biedt heel wat voordelen voor het stadsbestuur:

 Financiële opportuniteiten voor lokale klimaat- en energieprojecten: toegang tot EU fondsen zoals Smart 

Cities and Communities European Innovation Partnership Horizon 2020, LIFE, ELENA, etc..;

 Praktische ondersteuning via de helpdesk;

 Innovatieve manieren om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en capaciteit op te bouwen via regelmatige 

evenementen, jumelages, webinars of online discussies;

 Ondersteunend materiaal en instrumenten voor analyse, planning en monitoring;

 Geloofwaardige verbintenissen door opvolging van de geboekte vooruitgang en monitoring;

 Flexibel referentiekader voor actie, aanpasbaar aan lokale behoeften;

 Vereenvoudigde zelfevaluatie en uitwisseling onder gelijken via een gezamenlijke monitoring- en 

rapporteringssjabloon;

 Synergiën met relevante stakeholders en Europese initiatieven;

 Sterke internationale erkenning en zichtbaarheid voor de klimaat- en energieactie;

 Kans om het klimaat- en energiebeleid van de EU mee vorm te geven;

 Snelle toegang tot ’uitmuntendheidsknowhow’ en inspirerende casestudies;

 Versterkte samenwerking en ondersteuning van nationale en lokale instellingen.

Fasering

 Ten laatste twee jaar na ondertekening dient een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (Sustainable 

Energy and Climate Action Plan of SECAP) opgemaakt te worden. Dit SECAP is o.m. gebaseerd op een 

nulmeting (Baseline Emission Inventory - BEI) en een beoordeling van de risico’s en kwetsbaarheid voor 

klimaatverandering opstellen

 Elke twee jaar dient een verslag opgemaakt te worden over de geboekte vooruitgang

 Elke vier jaar dient een volledige rapportage te gebeuren van de voortgang van de uitstoot van broeikasgassen

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.
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Beleidsinformatie

SD-05 groener en duurzamer: D-05-02 Realisatie klimaatconvenant

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De engagementsverklaring van het mondiale Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie wordt goedgekeurd zoals 

in bijlage gevoegd.



 

1 

 
 
 
 
 
 
Wij, de burgemeesters die dit Convenant hebben ondertekend, delen een visie voor een 

duurzame toekomst, ongeacht de grootte van onze gemeente of haar ligging op de 

wereldkaart. Deze gemeenschappelijke visie is de motor achter onze acties om het hoofd te 

bieden aan onderling samenhangende uitdagingen, namelijk beperking van en aanpassing 

aan klimaatverandering en duurzame energie. Samen zijn wij bereid om concrete 

maatregelen voor de lange termijn te treffen die een ecologisch, sociaal en economisch 

stabiele omgeving bieden voor huidige en toekomstige generaties. Het is onze 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om meer duurzame, aantrekkelijke, leefbare, 

veerkrachtige en energie-efficiënte gebieden tot stand te brengen. 

 
 
 
WIJ, DE BURGEMEESTERS, ERKENNEN DAT: 

klimaatverandering reeds een feit is en een van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd 

vormt die onmiddellijke actie en samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale 

overheden over de hele wereld; 

lokale overheden de belangrijkste drijfveren voor de energietransitie en de strijd tegen 

klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. De lokale 

overheden delen de verantwoordelijkheid voor klimaatactie met de regionale en nationale niveaus 

en zijn bereid te handelen ongeacht de toezeggingen van andere partijen. De lokale en regionale 

autoriteiten in alle sociaaleconomische situaties en geografische locaties nemen een sleutelpositie 

in om de kwetsbaarheid van hun grondgebied voor de verschillende gevolgen van 

klimaatverandering te beperken. Hoewel er reeds inspanningen worden geleverd om emissies te 

verminderen, blijft aanpassing een noodzakelijke en onontbeerlijke aanvulling op beperking; 

de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering kan meerdere voordelen opleveren voor 

het milieu, de samenleving en de economie. Als deze samen worden aangepakt, bieden zij nieuwe 

kansen om duurzame lokale ontwikkeling te bevorderen. Dit omvat de opbouw van inclusieve, 

klimaatbestendige, energie-efficiënte gemeenschappen, de verbetering van de levenskwaliteit, de 

stimulering van investeringen en innovatie, de bevordering van de lokale economie en het 

scheppen van banen, de versterking van de betrokkenheid van en de samenwerking tussen 

belanghebbenden; 

lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, duurzame, 

concurrerende en betaalbare energie te bieden aan burgers en zo bij te dragen aan een lagere 

energieafhankelijkheid en de bescherming van kwetsbare consumenten.  

BURGEMEESTERSCONVENANT                              
VOOR KLIMAAT EN ENERGIE 
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WIJ, DE BURGEMEESTERS, DELEN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VISIE VOOR 2050 MET:  

 koolstofvrije gebieden, om er zo toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de 

aarde ruim onder 2 °C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in 

overeenstemming met de internationale klimaatovereenkomst van COP 21 die in 

december 2015 is gesloten in Parijs; 

 veerkrachtiger gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke 

negatieve gevolgen van klimaatverandering; 

 universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, 

om zo de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren. 

 

OM DEZE VISIE TE VERWEZENLIJKEN, VERBINDEN WIJ, DE BURGERMEESTERS, ONS 

ERTOE: 

 de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied van 

onze gemeenten tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een 

betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen; 

 onze veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van 

klimaatverandering; 

 onze visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale 

overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder 

gelijken, met name in de context van het Mondiaal Burgemeestersconvenant. 

Om de verbintenissen van onze lokale overheden om te zetten in praktische maatregelen, streven 

wij ernaar de stapsgewijze routekaart te volgen (zie bijlage I), waaronder de ontwikkeling van een 

actieplan voor duurzame energie en klimaat en de regelmatige monitoring van de vooruitgang. 

 

WIJ, DE BURGEMEESTERS, ERKENNEN DAT VOOR ONZE VERBINTENIS HET VOLGENDE 

ONONTBEERLIJK IS: 

 sterk politiek leiderschap; 

 de vaststelling van ambitieuze doelstellingen op lange termijn die politieke mandaten 

overstijgen; 

 een gecoördineerde (inter)actie tussen beperking en aanpassing door de mobilisering van 

alle betrokken gemeentelijke diensten;  

 een sectoroverschrijdende en holistische territoriale aanpak;  
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 de toewijzing van passende personele, technische en financiële middelen; 

 de betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden binnen het grondgebied van onze 

gemeenten; 

 de emancipatie van burgers als belangrijke energieverbruikers, als "prosumenten" en als 

deelnemers in een vraagafhankelijk energiesysteem; 

 onmiddellijke actie, met name via flexibele "no regret"-maatregelen;  

 de uitvoering van slimme oplossingen om de technische en maatschappelijke uitdagingen 

van de energietransitie aan te pakken; 

 regelmatige bijsturing van onze acties naargelang van de bevindingen van monitoring en 

evaluatie; 

 een gecombineerde horizontale en verticale samenwerking tussen lokale overheden en 

met alle andere overheidsniveaus. 

 

WIJ, DE BURGEMEESTERS, ZIJN INGENOMEN MET:  

 het initiatief van de Europese Commissie om beperking en aanpassing – beide pijlers van 

de strijd tegen klimaatverandering – onder één overkoepelend initiatief te brengen en de 

synergiën met andere relevante beleidsmaatregelen en initiatieven van de EU verder te 

versterken; 

 de ondersteuning van de Europese Commissie voor de uitbreiding van het model van het 

Burgemeestersconvenant naar andere delen van de wereld via het Mondiaal 

Burgemeestersconvenant;  

 de ondersteuning van het Comité van de Regio's, als institutionele stem van de lokale en 

regionale overheden van de EU, voor het Burgemeestersconvenant en de doelstellingen 

daarvan; 

 de hulp van de lidstaten, regio's, provincies, mentorsteden en andere institutionele 

organisaties aan de lokale overheden zodat zij hun beperkings- en 

aanpassingsverbintenissen in het kader van het Burgemeestersconvenant kunnen 

nakomen. 

 

 

65/110



 

4 

WIJ, DE BURGEMEESTERS, DOEN EEN BEROEP OP: 

‒ ANDERE LOKALE OVERHEDEN OM:  

 zich bij het Burgemeestersconvenant aan te sluiten; 

 hun kennis te delen en mee te doen aan activiteiten voor capaciteitsopbouw in het kader 

van het Burgemeestersconvenant.  

 

‒ REGIONALE/SUBNATIONALE OVERHEDEN OM:  

 ons te voorzien van strategische richtsnoeren en ondersteuning op beleids-, technisch en 

financieel gebied, met het oog op de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van onze 

actieplannen en bijbehorende maatregelen; 

 ons te helpen om samenwerking en gezamenlijk benaderingen te bevorderen voor meer 

doeltreffende en geïntegreerde acties. 

 

‒ NATIONALE OVERHEDEN OM:  

 hun verantwoordelijkheid te nemen om de klimaatverandering aan te pakken en passende 

ondersteuning op beleids-, technisch en financieel gebied te verstrekken voor de opstelling 

en uitvoering van onze lokale beperkings- en aanpassingsstrategieën;  

 ons te betrekken bij de opstelling en uitvoering van de nationale beperkings- en 

aanpassingsstrategieën; 

 de toegang tot financiële mechanismen te waarborgen om lokale klimaat- en energieacties 

te ondersteunen; 

 de effecten van onze lokale inspanningen te erkennen, rekening te houden met onze 

behoeften, en onze standpunten in de Europese en internationale klimaatprocessen tot 

uitdrukking te brengen. 

‒ DE EUROPESE INSTELLINGEN OM: 

 beleidskaders te consolideren die de uitvoering van lokale klimaat- en energiestrategieën 

en de samenwerking tussen steden ondersteunen; 

 ons de passende operationele, technische en promotionele bijstand te verlenen;  
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 het Burgemeestersconvenant verder te integreren in relevante beleidsmaatregelen, 

steunprogramma's en activiteiten van de Europese Unie, en ons tegelijk te betrekken bij 

de opstellings- en uitvoeringsfasen; 

 door te gaan met de terbeschikkingstelling van financieringsmogelijkheden om onze 

verbintenissen uit te voeren en specifieke steunvoorzieningen voor projectontwikkeling 

voor te stellen die ons helpen investeringsprogramma's te ontwikkelen, aan te besteden en 

te starten; 

 onze rol en inspanningen in de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering te 

erkennen en onze verwezenlijkingen te delen met de internationale gemeenschap.  

 

‒ ANDERE BELANGHEBBENDEN1 OM:  

 deskundigheid, kennis, technologie en financiële middelen te mobiliseren die onze lokale 

inspanningen aanvullen en versterken, de capaciteitsopbouw op te voeren, innovatie te 

bevorderen en investeringen te stimuleren; 

 actieve spelers te worden bij de energietransitie en ons te ondersteunen door zich in te 

zetten voor communautaire acties. 

 

                                                 
1
 Bv. de private sector, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, de wetenschappelijke 

gemeenschap en de academische wereld. 
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BIJLAGE I 

HET STAPSGEWIJZE PROCES EN DE GRONDBEGINSELEN VAN HET 

BURGEMEESTERSCONVENANT 

 

EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ROUTEKAART VOOR EEN GEDEELDE VISIE: 

Met het oog op hun beperkings- en aanpassingsdoelstellingen verbinden de ondertekenaars van 

het Burgemeestersconvenant zich tot een reeks stappen: 

STAPPEN\PIJLERS BEPERKING AANPASSING 

1) Begin en 

evaluatie van 

uitgangswaarden 

Opstelling van een Inventarisatie 

Uitgangswaarden Emissies 

Opstelling van een Beoordeling van 

de Risico's van en Kwetsbaarheid 

voor Klimaatverandering 

2) Strategische 

bepaling van 

streefcijfers en 

planning 

Indiening van een actieplan voor duurzame energie en klimaat (SECAP) 

en integratie van overwegingen betreffende beperking en aanpassing* 

in relevante beleidsmaatregelen, strategieën en plannen  

binnen twee jaar na het besluit van de gemeenteraad 

3) Uitvoering, 

monitoring en 

rapportage 

Rapportage van de vooruitgang om de twee jaar na de indiening van het 

SECAP op het platform van het initiatief 

 

* De aanpassingsstrategie moet deel uitmaken van het SECAP en/of worden ontwikkeld en 

geïntegreerd in (een) afzonderlijk(e) document(en). De ondertekenaars kunnen zelf hun 

voorkeursformaat kiezen – zie "aanpassingsroute" in het punt hieronder.  

In jaar 1-2 wordt het fundament gelegd voor het plan, waarbij met name de situatie wordt 

beoordeeld (voornaamste bronnen van emissies en hun respectieve reductiepotentieel, 

voornaamste klimaatrisico's en kwetsbaarheden en de bijbehorende huidige/toekomstige 

uitdagingen) Dan worden ook de prioriteiten op het gebied van beperking en aanpassing 

vastgesteld, en wordt gekeken waar vroege winsten zijn te behalen. Verder is het de bedoeling dat 

de betrokkenheid van de gemeenschap wordt versterkt en dat voldoende middelen en capaciteiten 

worden gemobiliseerd om de nodige maatregelen te treffen. De volgende jaren zullen gericht zijn 

op de versterking en opschaling van de ingeleide maatregelen en projecten om verandering te 

versnellen. 
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FLEXIBELE ROUTES, AANPASBAAR AAN DE LOKALE SITUATIE: 

Beperkingsroute
Flexibele aanpassingsroute

1) Evaluatie 
uitgangs-
waarden

2) Strategische 
bepaling streefcijfers & 

planning

Monitoring
verslag

Politieke 
verbintenis

Jaar 2Jaar 0

Jaar 4/6/8… 
(elke 2 jaar)

Inzicht verbeteren

3) Implementatie, 
monitoring en 

rapportage

Actieplan

 

Het Burgemeestersconvenant stelt een actiekader vast dat de lokale overheden helpt om hun 

ambities op het gebied van beperking en aanpassing om te zetten in de praktijk en houdt daarbij 

rekening met de plaatselijke diversiteit. De ondertekenende gemeenten krijgen de flexibiliteit om de 

beste manier te kiezen voor de toepassing van hun lokale acties. De lokale overheden wordt 

verzocht om ondanks de verschillende prioriteiten actie te ondernemen op een geïntegreerde en 

holistische wijze.  

‒ Beperkingsroute 

De "beperkingsroute" biedt een bepaalde mate van flexibiliteit voor de ondertekenaars, met name 

voor de emissie-inventaris (bv. uitgangsjaar, aan te pakken sleutelsectoren, gebruikte 

emissiefactoren voor de berekening, gebruikte emissie-eenheid voor de rapportage2, enz.). 

‒ Aanpassingsroute 

De "aanpassingsroute" wordt flexibel genoeg gehouden om nieuwe kennis en bevindingen te 

kunnen integreren en de veranderende omstandigheden en capaciteiten van de ondertekenaars te 

weerspiegelen. Er moet een beoordeling van de risico's van en kwetsbaarheid voor 

klimaatverandering worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn van twee jaar. De 

resultaten daarvan zullen dienen als basis voor de beslissing over de wijze waarop het 

grondgebied van een ondertekenaar veerkrachtiger wordt gemaakt. De aanpassingsstrategie moet 

                                                 
2
 De ondertekenaars kunnen ervoor kiezen hun emissies te rapporteren als CO2 (kooldioxide) of als CO2-equivalent. Met de 

tweede optie kunnen zij rekening houden met emissies van andere broeikasgassen, met name CH4 (methaan) en N2O 
(stikstofoxide). 
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worden geïntegreerd in het actieplan voor duurzame energie en klimaat en/of in andere relevante 

planningsdocumenten en kan mettertijd worden versterkt en bijgesteld. Eerst kan worden 

overwogen "no-regret"-maatregelen te treffen, die dan in de loop van de jaren worden aangevuld 

met andere acties (bv. bij een herbeoordeling van de situatie om de twee jaar, bij de herziening van 

het actieplan) – daardoor wordt het mogelijk tijdig en tegen lagere kosten aanpassingen te maken. 

 

EEN GELOOFWAARDIGE, TRANSPARANTE BEWEGING: 

 Politieke steun: De verbintenis, het actieplan voor duurzame energie en klimaat en 

andere relevante planningsdocumenten worden geratificeerd bij resolutie/besluit van de 

gemeenteraad. Dit zorgt voor een gewaarborgde politieke steun op lange termijn. 

 Een robuust, consistent, transparant en geharmoniseerd kader voor 

gegevensverzameling en rapportage: Uitgaande van de ervaringen van gemeenten, 

regio's en stedelijke netwerken berust het Burgemeestersconvenant op een deugdelijke 

technische en wetenschappelijk basis die samen met de Europese Commissie is 

ontwikkeld. Er zijn gemeenschappelijke methodologische beginselen en 

rapportagemodellen ontwikkeld waarmee de ondertekenaars hun vooruitgang op een 

gestructureerde en stelselmatige wijze kunnen volgen, rapporteren en publiceren. Het 

ingediende actieplan voor duurzame energie en klimaat wordt openbaar gemaakt op het 

onlineprofiel van de ondertekenaar op de website van het Burgemeestersconvenant. Dit 

waarborgt de transparantie, verantwoordingsplicht en vergelijkbaarheid van hun lokale 

klimaatacties.  

 Erkenning en hoge zichtbaarheid van de geleverde inspanningen: De afzonderlijke en 

collectieve resultaten die aan de hand van de rapportagemodellen zijn verzameld, worden 

openbaar gemaakt – op de website van het Burgemeestersconvenant – om uitwisselingen 

en zelfbeoordelingen te inspireren en te vergemakkelijken. Met de rapportage van 

gegevens via het Burgemeestersconvenant kunnen de ondertekenaars de brede impact 

van hun maatregelen in de praktijk laten zien. De gegevens die via het rapportagekader 

van het Burgemeestersconvenant worden verzameld, bieden ook essentiële feedback over 

lokale maatregelen aan nationale, Europese en internationale beleidsmakers.  

 Evaluatie van de door de ondertekenaars gerapporteerde gegevens: Deze 

kwaliteitscontrole draagt bij tot de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het hele 

initiatief van het Burgemeestersconvenant. 

 Schorsing in geval van niet-naleving: De ondertekenaars aanvaarden dat zij worden 

geschorst van het initiatief – met voorafgaande schriftelijke kennisgeving door het 

Secretariaat van het Burgemeestersconvenant – indien de voornoemde documenten 

(d.w.z. het actieplan voor duurzame energie en klimaat en de monitoringverslagen) niet 

binnen de vastgestelde termijnen worden ingediend. Deze procedure waarborgt de 

transparantie, robuustheid en eerlijkheid ten opzichte van andere ondertekenaars die hun 

verbintenissen nakomen. 

70/110



 

9 

BIJLAGE II 

ACHTERGROND EN CONTEXT 

 

De ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant committeren zich aan de beweging en zijn 

zich volledig bewust van de volgende overwegingen: 

 het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft in zijn vijfde 

beoordelingsverslag opnieuw bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat 

menselijke activiteiten het klimaat op aarde blijven beïnvloeden;  

 volgens de bevindingen van het IPCC zijn beperking en aanpassing elkaar aanvullende 

benaderingen ter vermindering van de risico's van de gevolgen van klimaatverandering in 

verschillende tijdschalen; 

 nationale regeringen zijn in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling 

overeengekomen om de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden 

ten opzichte van de pre-industriële niveaus; 

 nationale regeringen zijn in het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde Naties 

een reeks duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) overeengekomen; deze vereisen onder 

meer dat de internationale gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, 

duurzame en moderne energie voor iedereen verzekert" (SDG7), dat "steden en 

woonplaatsen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" 

(SDG11) en dat "dringend actie wordt ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen 

daarvan te bestrijden" (SDG13); 

 het initiatief Duurzame energie voor iedereen is in 2011 door de secretaris-generaal van 

de VN gelanceerd en is erop gericht de volgende drie onderling verbonden doelstellingen 

te bereiken tegen 2030: "universele toegang tot moderne energiediensten voor iedereen", 

"verdubbeling van de verbetering van de energie-efficiëntie" en "verdubbeling van het 

aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix"; 

 de Europese Commissie heeft in 2008 het Burgemeestersconvenant en in 2014, als 

essentiële maatregel van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering 

(Europese Commissie, 2013), het "Mayors Adapt"-initiatief in het leven geroepen om 

lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen met 

het oog op respectievelijk de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering; 

 het Burgemeestersconvenant wordt sinds zijn oprichting erkend als een essentieel EU-

instrument, met name voor zijn rol in de strategie voor de energie-unie (Europese 

Commissie, 2015) en de Europese strategie voor energiezekerheid (Europese Commissie, 
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2014) om de energietransitie te versnellen en de zekerheid van de energievoorziening te 

verbeteren; 

 de EU heeft in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen 

waarin nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 %, ten minste 27 % van de verbruikte 

energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een energiebesparing van ten 

minste 27 %; 

 de Europese Commissie heeft in 2011 de "Routekaart naar een concurrerende 

koolstofarme economie in 2050" aangenomen die tot doel heeft tegen 2050 de uitstoot van 

broeikasgassen in de EU met 80-95 % te verminderen ten opzichte van 1990 – dit initiatief 

is tevens door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie toegejuicht. 

 het Comité van de Regio's benadrukt zijn versterkte verbintenis om het 

Burgemeestersconvenant verder te ondersteunen, bv. via een speciaal platform binnen het 

Comité van de Regio’s en andere tools zoals uiteengezet in zijn advies over de toekomst 

van het Burgemeestersconvenant (ENVE-VI-006). 
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BIJLAGE III 

WOORDENLIJST 

 

 Aanpassing: acties die worden ondernomen om te anticiperen op de negatieve gevolgen 

van klimaatverandering, de mogelijke schade als gevolg ervan te voorkomen of te 

minimaliseren, of te profiteren van kansen die zich voordoen. 

 Klimaatverandering: elke verandering van het klimaat in de loop van de tijd, al dan niet 

als gevolg van natuurlijke variabiliteit of menselijke activiteit. 

 Emissie-inventaris: kwantificering van de hoeveelheid broeikasgassen (CO2 of CO2-

equivalent) die wordt uitgestoten als gevolg van het energieverbruik op het grondgebied 

van een ondertekenaar van het Burgemeestersconvenant tijdens een specifiek jaar – zo 

kunnen de grootste emissiebronnen en het desbetreffende emissiereducerende potentieel 

worden vastgesteld. 

 Beperking: acties die worden ondernomen ter vermindering van de concentraties 

broeikasgassen die in de atmosfeer worden uitgestoten. 

 Monitoringverslag: document dat de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant 

om de twee jaar moeten indienen na de indiening van hun SECAP, waarin de voorlopige 

resultaten van de uitvoering ervan worden toegelicht – het doel van dit verslag is de 

verwezenlijkingen van de vastgestelde doelstellingen te volgen. 

 "No-regret"-opties (aanpassing): activiteiten die onmiddellijke economische en 

milieuvoordelen opleveren. Deze zijn zinvol in alle plausibele klimaatscenario's. 

 Prosumenten: proactieve consumenten, consumenten die naast de consumptie van 

energie ook de verantwoordelijkheid nemen voor de productie ervan. 

 Veerkracht: vermogen van een sociaal of ecologisch systeem om verstoringen te 

absorberen en tegelijk dezelfde algemene werkingswijzen te behouden, en de capaciteit 

om zich aan te passen aan stress en (klimaat)verandering. 

 Risico- en kwetsbaarheidsbeoordeling: een analyse die de aard en omvang van risico's 

vaststelt door mogelijke gevaren te analyseren en de kwetsbaarheid te beoordelen die een 

bedreiging kunnen vormen voor of schade kunnen toebrengen aan mensen, eigendom, 

levensonderhoud en de omgeving waarvan zij afhankelijk zijn – dit maakt het mogelijk de 

kritische gebieden vast te stellen en zo informatie te verstrekken ter onderbouwing van de 

besluitvorming. De beoordeling kan risico's behandelen in verband met overstromingen, 

extreme temperaturen en hittegolven, droogte en waterschaarste, stormen en andere 

extreme weersomstandigheden, toenemende bosbranden, stijging van de zeespiegel en 

kusterosie (indien van toepassing). 
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 Risico: waarschijnlijkheid van schadelijke gevolgen of verliezen vanuit sociaal, 

economisch of milieuoogpunt (bv. levens, gezondheidsstatus, levensonderhoud, eigendom 

en diensten) die zich kunnen voordoen in een bepaalde gemeenschap of een samenleving 

die in kwetsbare omstandigheden verkeert in de loop van een gespecificeerde periode in 

de toekomst. 

 Actieplan voor duurzame energie en klimaat (SECAP): een essentieel document 

waarin de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant vaststellen hoe zij 

voornemens zijn hun verbintenissen te verwezenlijken. Het definieert beperkings- en 

aanpassingsmaatregelen om de doelstellingen te bereiken, samen met tijdsbestekken en 

toegewezen verantwoordelijkheden. 

 Kwetsbaarheid: mate waarin een systeem onderhevig is aan de nadelige effecten van 

klimaatverandering, waaronder klimatologische variabiliteit en extremen, en niet in staat is 

daaraan het hoofd te bieden (het tegengestelde van veerkracht). 
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16 2017_GR_00031 Aanvraag lidmaatschaatschap Climate Alliance - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond

Het Klimaatakkoord van Parijs van 12 december 2015

Bijlagen

1. Statuten Climate Alliance

2. Statuten Climate Alliance - Vertaling in het Nederlands

3. Brief Aanvraag lidmaatschap Climate Alliance

4. Brief aanvraag lidmaatschap Climate Alliance  - Nederlandse versie

Context en argumentatie

Climate Alliance (CA) is vandaag het grootste netwerk van (1700) steden, gemeenten, ngo’s, e.a. dat leden actief 

ondersteunt in het ontwikkelen van een resultaatsgericht klimaatbeleid zoals dat past binnen het kader van het 

Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Het netwerk biedt een sterke kennisbasis voor het ontwikkelen, 

innoveren en uitvoeren van duurzame stedelijke projecten in de stad Roeselare. 

In België zijn op vandaag enkel Gent, Hasselt, Luik, Zoersel en Zwijndrecht lid van het netwerk.

Het netwerk biedt haar leden advies en ondersteuning, toegang tot een zeer groot netwerk, campagnemateriaal en een 

grotere internationale zichtbaarheid van de eigen inspanningen en maatregelen. Daarnaast biedt het ook 

financieringsmogelijkheden voor projecten en eigen initiatieven. Via CA krijgen de leden een  belangrijke stem in 

Europees en lokaal beleid.

Met het lidmaatschap verbindt de stad zich tot een continue daling van de broeikasgassen tot een uitstootplafond van 

2,5 ton C02 per persoon, een actief engagement in het netwerk, het actief verdedigen van klimaatrechtvaardigheid in 

partnerschap met de inheemse bevolking in het Amazonegebied, en het betalen van jaarlijks lidgeld.

Fasering

De aanvraag tot lidmaatschap van Climate Alliance dient goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur van 

Climate Alliance

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

Geen visum noodzakelijk.
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Financiële informatie

Lidmaatschap impliceert een jaarlijks lidgeld van € 0,0073 per inwoner. Jaarlijkse indexering wordt doorgevoerd 

wanneer inflatie index 5% bereikt.

budget sleutel: 61421310/035000/05-02-01-01

Beleidsinformatie

SD-5 Groener en duurzamer, D05-02: Realisatie klimaatconvenant

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De aanvraag tot lidmaatschap bij climate Alliance en de bijhorende engagementen worden goedgekeurd.

17 2017_GR_00032 Green Deal: convenant gedeelde mobiliteit  - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 42 van het gemeentedecreet

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Bijlagen

1. overeenkomst gedeelde mobiliteit

Context en argumentatie

Situering

Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, lanceren een Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Via deze 

vrijwillige overeenkomst tussen de stad en de Vlaamse overheid wil de Vlaamse overheid de burgers in Vlaanderen een 

maximale toegang bieden tot gedeelde mobiliteit. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen levert deze Green 

Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Met de Green Deal Gedeelde Mobiliteit wil 

de Vlaamse Overheid een breed spectrum aan partners bereiken (lokale overheden, bedrijven, middenveld, 

verzekeringsmaatschappijen, softwareontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren,...). 

De bedoeling is dat de stad een aantal concrete, meetbare en individuele acties opstelt rond autodelen, fietsdelen en 

carpoolen die kunnen gerealiseerd worden tussen 2017 en eind 2018. Deze acties helpen mee om de globale 

doelstelling te bereiken om het delen van vervoersmiddelen op een duurzame wijze in versnelling te brengen. De acties 

moeten kaderen in 9 thema's 

1. Bewustmaking en promotie
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2. In kaart brengen van kansen en belemmeringen binnen de regelgeving

3. Gemeentelijk beleid

4. Pilots op woningbouwlocaties

5. Multimobiliteit en basisbereikbaarheid in landelijke gebieden

6. Pilots op bedrijventerreinen

7. Oplossen van verzekeringsvraagstukken

8. Nieuwe technologie en innovatie

9. Internationale uitwisseling

Acties:

Hier volgt een opsomming van de acties die de stad vooropstelt.

1. Stad Roeselare deelt haar ervaringen en kennis rond gedeelde mobiliteit (zoals delen van gemeentelijk 

wagenpark) met de andere centrumsteden en organiseert een werkgroep met de centrumsteden teneinde een 

gemeenschappelijke visie te ontwikkelen bij het ondersteunen van gedeelde mobiliteit. 

2. Stad Roeselare sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van 

infosessies. 

3. Stad Roeselare zet zich in om minstens 1 pilot in 2018 op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit 

in nieuwbouwprojecten.

4. Stad Roeselare zet een communicatiecampagne op om gedeelde mobiliteit te promoten binnen haar gebied. 

5. Stad Roeselare promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste 

rubriek op haar website. 

6. Stad Roeselare spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen. 

7. Stad Roeselare spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om 

zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren. 

8. Stad Roeselare zet zich in om autodelen, fietsdelen en carpoolen te promoten binnen bedrijventerreinen.

9. Stad Roeselare onderzoekt de mogelijkheid om het fietsdeelsysteem uit te breiden naar belangrijke 

strategische plaatsen. 

10. Stad Roeselare engageert zich om het autodelen in de stad te blijven ondersteunen door het uitbreiden van het 

aantal parkeerplaatsen voor autodelen. 

11. Stad Roeselare engageert zich om het autodelen in de stad te blijven ondersteunen door het verlenen van 

parkeervergunningen voor deelwagens.

12. Stad Roeselare engageert zich om wagens van de autovloot van de stad in het weekend beschikbaar te stellen 

voor geïnteresseerde burgers. 

13. Stad Roeselare zet zich in voor het sensibiliseren van bedrijven/ondernemingen voor de opmaak van 

bedrijfsvervoerplannen met aandacht voor alternatieve vervoerswijzen (waaronder gedeelde mobiliteit). 

In ruil voor deze acties biedt de Vlaamse overheid: 

 een officieel ondertekenings- en persmoment

 zichtbaarheid van de acties en ondertekenaars doorheen de duur van de Green Deal via nieuwsbrieven, 

sociale media, nieuwe website, pers,...

 opvolging, begeleiding en evaluatie van de geformuleerde acties.

 samenwerking met voor de stad relevante partners, deelname aan werkgroepen naar keuze gelinkt aan de 

thema's en maandelijke nieuwsbrief over de vorderingen van alle acties. 

 samen met de Vlaamse overheid het aanpakken van belemmeringen die de actie(s) van de stad in de weg 

staan.
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 jaarlijks internationaal symposium gedeelde mobiliteit (in 2017 in Vlaanderen). 

Nog niet alle instanties die willen aansluiten zijn opgenomen in de overeenkomst in bijlage. Hiervoor is eerst een 

formele goedkeuring nodig. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal ook Stad Roeselare worden opgenomen bij de 

aangesloten leden en zullen de acties in de overeenkomst worden vermeld. Pas nadat alle leden en de acties zijn 

opgenomen in de overeenkomst is deze definitief. De overeenkomst in bijlage is dus nog aan veranderingen onderhevig 

in die zin dat alle ondertekenaars en acties nog moeten worden toegevoegd. Aan de algemene en specifieke bepalingen 

verandert er niets meer.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen kosten verbonden aan het engagement.

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

De deelname aan de Green Deal door middel van de overeenkomst Green Deal Gedeelde Mobiliteit wordt 

goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd. De gemeenteraad verleent mandaat aan het college van burgemeester en 

schepenen om dit document aan te passen indien nodig en voor zoverre de aanpassing niet van fundamentele aard zijn.

Artikel 2

Het actieplan Green Deal wordt goedgekeurd.



                                                                            

<toevoegen logo’s partners>                                                                                  1 
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Inleiding 

Omdat onze volgende generaties ook het recht hebben om in een gezonde en welvarende wereld te leven, 
dienen we onze economische welvaart en groei te ontkoppelen van de milieu-impact en grondstofbehoefte 
die deze economie heeft. 

Hiervoor zullen we het concurrentievermogen van onze Vlaamse economie moeten stimuleren door haar 
innovatiekracht, creativiteit en ondernemerschap te bevorderen. Enkel op deze manier zullen we de omslag 
naar een groene economie realiseren. Burgers, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en andere organisaties 
nemen reeds heel wat initiatieven om deze vergroening van de economie te verwezenlijken. Door middel 
van de Green Deals wil de Vlaamse Overheid deze groene initiatieven en dynamiek in de samenleving 
bundelen en sterker maken, om deze maatschappelijke (milieu-)uitdagingen aan te gaan. 

Het instrument van de Green Deal biedt hierbij een laagdrempelig, maar toch krachtig instrument, aan om 
samen met de overheid hierover afspraken te maken en belemmeringen uit de weg te ruimen. 

Het is de bedoeling dat de resultaten van een Green Deal steeds publiek worden gemaakt, zodat anderen 
ook van deze informatie kunnen gebruik maken en leren. 

 

Afspraken 

Artikel 1. Opsomming alle deelnemende partijen 

1. Minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, handelend binnen 
haar hoedanigheid en haar bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 

2. Minister Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn, handelend binnen zijn hoedanigheid en zijn bevoegdheden binnen de Vlaamse 
Regering; 

3. Minister Bart Tommelein, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, handelend binnen 
zijn hoedanigheid en zijn bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering 
 
hierna ‘De Vlaamse overheid’ genoemd 
 

4. Arbeid & Milieu vzw, vertegenwoordigd mevr. Inge Luyten in haar functie van coördinator; hierna te 
noemen als A&M.  

5. Autodelen.net, vertegenwoordigd door Jeffrey Matthijs in zijn functie van coördinator; hierna te 
noemen als Autodelen.net; 

6. Blue-mobility nv, vertegenwoordigd door mevr. Deborah Anné in haar functie van algemeen 
directeur; hierna te noemen als Blue-mobility. 

7. Bolides NV, vertegenwoordigd door dhr. Bart Lizen in zijn functie van gedelegeerd bestuurder; hierna 
te noemen als Bolides. 

8. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie 
van <xx>; hierna te noemen als BBL; 

9. BV-OECO, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Philippe Ducart in zijn functie van voorzitter; hierna te 
noemen als BV-OECO. 

10. Cloudbike, vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; hierna te noemen 
als Cloudbike. 

11. De Ideale Woning - Arrondissement Antwerpen cvba-so, vertegenwoordigd door dhr. Dirk de Kort in 
zijn functie van voorzitter en mevr. Kristel Somers in haar functie van bestuurder en lid 
directiecomité; hierna te noemen als De Ideale Woning. 

Commented [SDP1]: Volgende partners tekenen (heel 
waarschijnlijk) in maar de acties worden pas in de loop van 
februari definitief geformuleerd. Hierdoor staan ze nog niet 
in de opsomming: 

1.NMBS  
2.Netwerk Bewust Verbruiken 
3.D’Ieteren Mobility 
4.Verenigde Verenigingen 
5.Streekintercommunale IGEMO 
6.De Ark 
7.PMP’s en POM’s van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
en Antwerpen 
8.Velo Antwerpen 
9.VVP 
10.Stad Oostende 
11.Stad Gent 
12.Stad Deinze 
13.Stad Leuven 
14.Stad Mechelen 
15.Stad Hasselt 
16.Stad Roeselare 
17.Stad Kortrijk 
18.Stad Turnhout 
19.Federdrive 
20.B2Bike 

 
Hiernaast zijn er nog gesprekken aan de gang met onder 
meer De Lijn, Febiac, Peerby, Inter, SHM’en... We kunnen 
dus stellen dat minstens 50 partners zullen tekenen. 

Commented [SDP2]: Wordt nog aangevuld 
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12. Dégage vzw vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; hierna te noemen 
als Dégage. 

13. Drivy, vertegenwoordigd door dhr. Patrick Foster in zijn functie van financieel directeur; hierna te 
noemen als Drivy. 

14. Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen, vertegenwoordigd mevr. Kelly 
Schamphelaere in haar functie van directeur en dhr. Roger Huygens in zijn functie van voorzitter; 
hierna te noemen als FVF. 

15. Gemeente Neerpelt, vertegenwoordigd door dhr. Raf Drieskens in zijn functie van burgemeester en 
mevr. Hilde Vandervelden in haar functie van secretaris; hierna te noemen als Neerpelt. 

16. Gemeentebestuur Oostkamp, vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; 
hierna te noemen als Oostkamp. 

17. Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver, vertegenwoordigd door dhr. Kristof Sels in zijn functie van 
burgemeester en dhr. Gunter Desmet in zijn functie van secretaris; hierna te noemen als Sint-
Katelijne-Waver. 

18. GoodPlanet Belgium, vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; hierna te 
noemen als GoodPlanet Belgium. 

19. Impact Matters vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; hierna te 
noemen als Impact Matters.  

20. Instituut voor Duurzame Mobiliteit, vertegenwoordigd door dhr. Frank Witlox in zijn functie van 
voorzitter; hierna te noemen als IDM. 

21. Instituut voor Mobiliteit, vertegenwoordigd door dhr. Geert Wets in zijn functie van directeur; hierna 
te noemen als IMOB. 

22. Intercommunale Leiedal, vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; 
hierna te noemen als Leiedal. 

23. Mobiel 21, vertegenwoordigd door mevr. Elke Bossaert in haar functie van manager; hierna te 
noemen als Mobiel 21. 

24. Netwerk Duurzame Mobiliteit (Komimo vzw), vertegenwoordigd door dhr. Bert Gilté in zijn functie 
van coördinator; hierna te noemen als NDM. 

25. Olympus Mobility NV, vertegenwoordigd door dhr. Koen Van De Putte in zijn functie van Managing 
director; hierna te noemen als Olympus Mobility. 

26. Onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel, vertegenwoordigd door mevr. Cathy 
Macharis in haar functie van Hoofd van onderzoeksgroep MOBI; hierna te noemen als MOBI. 

27. Optimobil Vlaanderen (cambio autodelen), vertegenwoordigd door dhr. Geert Gisquière in zijn 
functie van manager; hierna te noemen als Cambio. 

28. Partago cvba, vertegenwoordigd door Lucie Evers in haar functie van voorzitter; hierna te noemen 
als Partago. 

29. Sharonomy NV, vertegenwoordigd door dhr. Alex Gaschard in zijn functie van gedelegeerd 
bestuurder Xela sprl; hierna te noemen als CarAmigo. 

30. Smart Mobility – Expertise Centrum van Antwerp Management School, vertegenwoordigd door dhr. 
Geert Vyncke in zijn functie van Managing Director; hierna te noemen als AMS.  

31. Stad Aalst, vertegenwoordigd door Christoph D’Haese in zijn functie van burgemeester en Nico 
Rottiers in zijn functie van directeur Mobiliteit en openbaar domein; hierna te noemen als Aalst. 

32. Stad Antwerpen vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; hierna te 
noemen als Antwerpen. 

33. Stad Eeklo, vertegenwoordigd door dhr. Koen Loete in zijn functie van burgemeester en Meike Van 
Grembergen in haar functie van stadssecretaris; hierna te noemen als Eeklo. 

34. Stad Tielt, vertegenwoordigd door dhr. Guido Mehuys in zijn functie van schepen van Mobiliteit; 
hierna te noemen als Tielt. 

35. Stadsbestuur Genk, vertegenwoordigd door dhr. Wim Dries in zijn functie van burgemeester en dhr. 
Rudi Haeck in zijn functie van secretaris; hierna te noemen als Genk. 
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36. Stapp.in België, vertegenwoordigd door dhr. Dirk Houttequiet in zijn functie van zaakvoerder; hierna 
te noemen als Stapp.in. 

37. Taxistop vzw, vertegenwoordigd door dhr. David Van Kesteren in zijn functie van gedelegeerd 
bestuurder; hierna te noemen als Taxistop. 

38. The New Drive, vertegenwoordigd door dhr. Arthur Vijghen in zijn functie van directeur; hierna te 
noemen als The New Drive. 

39. The Shift, vertegenwoordigd door dhr. David Leyssens in zijn functie van directeur; hierna te noemen 
als The Shift. 

40. Traxio vzw, vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie van <xx>; hierna te noemen 
als Traxio. 

41. Verbond van Belgische Ondernemingen vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar functie 
van <xx>; hierna te noemen als VBO. 

42. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, vertegenwoordigd door <dhr. of mevr.> in zijn/haar 
functie van <xx>; hierna te noemen als VVSG. 

43. Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door dhr. Peter Van Biesbroeck 
in zijn functie van Algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant; hierna te 
noemen als Voka Vlaams-Brabant. 

44. Vrije Universiteit Brussel, vertegenwoordigd door mevr. Caroline Pauwels in haar functie van rector; 
hierna te noemen als VUB.  

45. vzw Sociale InnovatieFabriek, vertegenwoordigd door mevr. Kaat Peeters in haar functie van 
directeur; hierna te noemen als Sociale InnovatieFabriek. 

46. WVI - West-Vlaamse Intercommunale, vertegenwoordigd door dhr. Geert Sanders in zijn functie van 
Algemeen Directeur WVI; hierna te noemen als WVI.  

47. Zen Car, vertegenwoordigd door dhr. Serge Starckmann in zijn functie van CEO en dhr. Thierry 
Deflandre in zijn functie van President of the Board;  hierna te noemen als Zen Car. 
 
hierna ‘de partners’ genoemd 

Hierna samen ‘de partijen’ genoemd. 

 

Artikel 2. Definities en specifieke bepalingen/overwegingen in deze Green Deal 

2.1. In het kader van deze Green Deal worden volgende definities gehanteerd: 

1. Green Deal Gedeelde Mobiliteit: de gebruiksnaam voor deze Green Deal; 
2. Initiatiefnemers: Autodelen.net, Taxistop, The New Drive, The Shift. Deze organisaties coördineren 

deze Green Deal; 
3. Ondertekenaars: rechtspersonen die zich engageren tot de uitvoering van concrete acties die 

bijdragen aan de algemene doelstelling. De acties worden verder opgenomen in deze Green Deal; 
4. Autodelen: autogebruik waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één (of meer) 

wagen(s); 
5. Carpoolen: gezamenlijk gebruik van de auto bij woon-werkverplaatsingen en recreatieve 

verplaatsingen; 
6. Fietsdelen: fietsgebruik waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één (of meer) 

fiets(en).  
7. Fietsdeler: een gebruiker van een fietsdeelsysteem. We bekijken het aantal fietsdelers op basis van 

het aantal uitgegeven tokens. Een token omvat abonnementen, dagpassen en éénmalig gebruik. 
8. Green Deal periode X: kalenderjaar waarin Green Deal loopt (01/01 - 31/12), aangeduid met 1, 2, 3 

of 4. Per periode kan één ondertekenmoment voorzien worden.  
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9. Actie: Concreet engagement van één van de ondertekenaars. Er kunnen meerdere acties 
geformuleerd worden per ondertekenaar. De opgenomen acties lopen steeds gedurende de volle 
duurtijd van deze Green Deal, tenzij specifiek anders vermeld.  
 

2.2. Met betrekking tot deze Green Deal dienen volgende convenanteigen bepalingen en overwegingen in 
acht genomen te worden: 

ALGEMENE OVERWEGINGEN 

- Algemene overweging 1; Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het 
nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting 
van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. 
Hiervoor is een vlot, veilig, intelligent en duurzaam vervoerssysteem nodig dat de bereikbaarheid 
van en binnen Vlaanderen verhoogt en de ecologische impact van mobiliteit doet dalen. 
 

- Algemene overweging 2; Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag 
naar zowel een groene groei als een goede basisbereikbaarheid mogelijk te maken. Bedrijven, 
burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor vergroening van 
economie en samenleving. Met de Green Deals wil de Vlaamse Overheid ook in het domein van de 
mobiliteit deze dynamiek in de samenleving optimaal benutten. 
 

- Algemene overweging 3; Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige 
mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan deze vergroening. Initiatieven uit de 
samenleving staan daarbij aan de basis. Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens 
initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op Vlaams niveau, wil de Vlaamse overheid zich inzetten 
deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een 
Green Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast. 
 

- Algemene overweging 4; De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, 
vergelijkbare projecten, waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal 
kan worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid 
tegenover staat. 
 

SPECIFIEKE OVERWEGINGEN 
 

- Specifieke overweging 1; Met het concept basisbereikbaarheid stelt de Vlaamse Regering het kunnen 
bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met 
een optimale inzet van middelen voorop. Door een optimale inzet van middelen moet Vlaanderen 
erin slagen om een performanter vervoersysteem op te zetten. Een systeem dat beter en efficiënter 
de bereikbaarheid moet vergroten en daardoor een grotere (potentiële) doelgroep moet kunnen 
overtuigen om de overstap naar het collectief vervoer te maken. 
 

- Specifieke overweging 2; De deeleconomie draagt bij tot deze ambitie en biedt kansen om burgers 
maximale toegang tot verschillende modi te verschaffen waardoor deze minder afhankelijk wordt 
van het bezit van de eigen wagen voor zijn verplaatsingen en laat toe om de beschikbare 
vervoerscapaciteit doeltreffender te gebruiken.  
 

- Specifieke overweging 3; De inzet van deelfietsen of deelauto’s verbeteren het voor- en natransport 
(van woning naar station en van station tot werkplaats) en dragen bij tot een betere combimobiliteit 
omdat reizigers op die manier vlot kunnen overstappen van het ene vervoermiddel op het andere.  
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Specifieke overweging 4; Technologische ontwikkelingen bieden ook perspectieven om tot nieuwe 
mobiliteitsconcepten of mobiliteitsdiensten (MaaS) te komen. Het doel van MaaS is het beter 
organiseren van de mobiliteit door slimmer gebruik te maken van verschillende vervoersmiddelen.  
Voorwaarde is wel dat de verschillende mobiliteitsoplossingen kunnen gebruikt én verrekend 
worden vanuit één app, met één achterliggend mobiliteitsbudget. Op die manier sluiten de nieuwe 
mobiliteitsoplossingen aan bij de wensen van de gebruikers naar flexibiliteit en gebruikscomfort.  

- Specifieke overweging 5; In het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020, maatregel 1.1.2 betreffende 
maatregelen voor de beheersing van het aantal autokilometers over de weg, is afgesproken dat het 
modaal aandeel van het personenwagens wordt teruggebracht tot 60% van alle verplaatsingen. 
Bovendien stelt het voortgangsrapport 2013 -2015 dat er een duidelijke trendbreuk nodig is met het 
verleden om de voortgezette doelstellingen voor 2021 -2030 te kunnen behalen. Met de focus op 
autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal een bijdrage leveren aan de doelstellingen 
van de Vlaamse overheid op vlak van de klimaatakkoorden van Parijs. De opschaling van gedeelde 
mobiliteit, levert een aantal voordelen op:  

a. bewuster autogebruik door autodelen en carpooling, alsook fietsdelen leiden tot 
vermindering van autokilometers, resulterend in een vermindering van de filedruk, een 
verminderde CO2 uitstoot en betere luchtkwaliteit;  

b. een vermindering van het autobezit biedt kansen voor een meer duurzaam 
verplaatsingsgedrag maar ook voor een verbetering van leefomgeving  en beter gebruik van 
de openbare ruimte (minder parkeerdruk, parkeerplaatsen). 

- Specifieke overweging 6; De ondertekenaars geven aan dat het creëren van 
samenwerkingsverbanden wenselijk is om aan de doelstellingen in artikel 3 een bijdrage te leveren. 
Deze Green Deal is daartoe een eerste stap. 
 

- Specifieke overweging 7; Alhoewel er grote verschillen zijn tussen de markten van het zakelijke en 
het privégebruik, zijn de partners ervan overtuigd dat een aanpak die zich richt tot beide segmenten 
noodzakelijk is. 
 

- Specifieke overweging 8; Er is een duidelijke nood aan transparante en objectieve informatie over 
gedeelde mobiliteit, zowel vanuit de (zakelijke) consument, de overheid als de autodeelorganisaties. 
Kennis, data en ervaringen moeten worden gebundeld en op een eenvoudige, toegankelijke en 
overzichtelijke manier tot bij de doelgroepen geraken en pro-actief verspreid worden bij zoveel 
mogelijk stakeholders. 
 

- Specifieke overweging 9; De deelnemende partners van het convenant beseffen dat gedeelde 
mobiliteit voor hun organisatie potentiële voordelen biedt. Door een gezamenlijke afstemming en 
versterking van acties wordt gedeelde mobiliteit bekender en vergroot dit de kansen voor rendabele 
business cases. 
 

- Specifieke overweging 10; Ondertekenaars beogen deze Green Deal de start te laten zijn voor een 
verdere ontwikkeling van gedeelde mobiliteit door structureel groeikansen te benutten en 
belemmeringen weg te nemen. 
 

- Specifieke overweging 11; Partijen zijn doordrongen van de urgentie om de aanwezige 
mogelijkheden voor autodelen en fietsdelen aan te grijpen en verder te brengen en dit zowel in 
stedelijke als in de landelijke gebieden. 
 

- Specifieke overweging 12; Auto- en fietsdelen kunnen een voortrekkersrol spelen bij de introductie 
van elektrische mobiliteit omwille van een aantal voordelen, o.a. de doorgaans vaste standplaatsen 

Commented [JM3]: (meer info over impact fietsdelen: 
YpSoS studie uitgevoerd in 2013 en 2015 bij Bleu bike en 
Vélo in opdracht van De Lijn, White Paper on the Social, 
Environmental,and Economic Effects of Bikesharing uit 2014/ 
Meer info over autodelen: studie uitgevoerd door Traject in 
2016 in opdracht van Cambio, studie uitgevoerd door 
Carplus in UK in 2012, 2013, 2014 en 2015) 
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(laadinfrastructuur), de vaak korte ritten en het beter gebruik van de deelvoertuigen. Elektrisch auto- 
en fietsdelen dragen bij aan het maatschappelijk draagvlak voor elektrische mobiliteit door de grote 
zichtbaarheid en de vele mensen die hiermee in contact komen. Elektrisch autodelen vermindert 
verder de milieubelasting van transport (emissies en geluidsoverlast). 
 
 

Artikel 3. Doel van deze Green Deal  

Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de partners, en de partners onderling 
om samen groene acties na te streven, samen obstakels aan te pakken en samen acties te ondernemen. 

Het specifieke doel van deze Green Deal is om tot een versnelde implementatie te komen van gedeelde 
mobiliteit. De betrokken partijen zullen daartoe een Green Deal Gedeelde Mobiliteit organiseren waarbij 
bedrijven, overheden en burgers gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren 
door hierbij  gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en 
carpooldiensten (en indirect het aanbod van openbaar vervoer en andere vormen van gedeelde mobiliteit). 
Om deze doelstelling te kunnen meten, worden per modus specifieke meetbare doelstellingen vastgelegd. 
Voor elk van de doelstellingen wordt ook de nulmeting vastgelegd. Elke actie die binnen deze Green Deal 
wordt ondernomen, moet bijdragen aan één (of meerdere) van de onderstaande verwachte resultaten: 

 Autodelen: tegen 2020 zijn er 80.000 autodelers. 
 Carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt verdubbeld 

naar 1000. 
 Fietsdelen: tegen 2020 zijn er 400.000 fietsdelers. 
 Elektrisch: we zetten maximaal in op elektrisch autodelen (tegen 2020 is het aantal elektrisch 

gedeelde wagens vervijfvoudigd) en elektrisch fietsdelen i.f.v. het bereiken van nieuwe doelgroepen 
en doelverplaatsingen (regulier aanbod in 2020). 

 

Artikel 4. Tijdsduur van deze Green Deal 

Er wordt verwacht dat deze Green Deal 4 jaar in beslag neemt en afloopt op 31/12/2020. Jaarlijks wordt een 
evaluatie voorzien. 

 

Artikel 5. Niet-afdwingbaarheid van de Green Deal als inspanningsverbintenis 

De Green Deal is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis tussen de partijen die het 
document ondertekenen.  

De partijen komen bovendien overeen dat de afspraken opgenomen in de Green Deal niet in rechte 
afdwingbaar zijn. 

De partijen engageren zich ertoe om, met wederzijds respect, gedurende de termijn van de Green Deal, 
samen te werken aan de succesvolle uitvoering van de Green Deal. 
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Artikel 6. Opsomming algemene acties en timing ervan (met alle deelnemers/per actie) 

1. BEWUSTMAKING EN PROMOTIE 

De Vlaamse Overheid, Autodelen.net, Taxistop, The New Drive, The Shift, VVSG, BBL, VBO, Partago, NDM, 

Traxio, AMS, Drivy, Dégage, Cambio, Zen Car, De Ideale Woning, AMS, A&M, Impact Matters, Stapp.in,  Aalst, 

Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen, Oostkamp, Eeklo, BV-OECO, Mobiel 21, Neerpelt, Genk, Voka Vlaams-

Brabant, Tielt, Sociale InnovatieFabriek, GoodPlanet Belgium, WVI ondernemen concrete (doelgroepgerichte) 

acties ter promotie van gedeelde (elektrische) mobiliteit en deze Green Deal, zoals deelname aan en 

organisatie van infosessies, evenementen, symposia, workshops, studiedagen, awards en 

voorlichtingsbijeenkomsten. 

De Vlaamse Overheid, Autodelen.net, Taxistop, The New Drive, BBL, VVSG, NDM, AMS, Dégage, Stapp.in, 

Partago, Cambio, Aalst, Sint-Katelijne-Waver, Blue-mobility, Impact Matters, A&M, FVF, De Ideale Woning, 

Oostkamp, Drivy, CarAmigo, Traxio, Eeklo, BV-OECO, Mobiel 21, Neerpelt, Genk, Voka Vlaams-Brabant, 

Cloudbike, Tielt, Sociale InnovatieFabriek, GoodPlanet Belgium, WVI communiceren naar hun netwerk, leden, 

doelgroep en/of burgers over gedeelde mobiliteit en deze Green Deal via hun communicatiekanalen zoals 

nieuwsbrief, website, campagnes en een online tool ‘profielbepaler autodelen’. 

2. IN KAART BRENGEN KANSEN EN BELEMMERINGEN BINNEN DE REGELGEVING 

Vlaamse Overheid, Autodelen.net, Taxistop, The New Drive, BBL, The Shift, VBO, NDM, Traxio, FVF, BV-OECO,  

Olympus Mobility, Mobiel 21, IDM, Leiedal gaan na welke (juridische/fiscale) belemmeringen er zijn rond 

gedeelde mobiliteit en stellen oplossingen en/of beleidsaanbevelingen voor. 

Autodelen.net, Partago, Drivy, Zen Car, Dégage, Stapp.in, Cambio, CarAmigo, Antwerpen, Bolides ijveren voor 

een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

Autodelen.net, Taxistop en The New Drive spannen zich in om in 2017 een blauwdruk op te stellen dat de 

terminologie binnen autodelen, fietsdelen en carpoolen op elkaar afstemt.  

3. GEMEENTELIJK BELEID 

Autodelen.net, Taxistop, VVSG, BBL, NDM, Cambio, Zen Car, Mobiel 21, Neerpelt,  Bolides, WVI, Leiedal 

wenden hun expertise aan om lokale besturen te helpen om gedeelde (elektrische) mobiliteit op hun 

grondgebied te organiseren en stimuleren. 

Antwerpen, Sint-Katelijne-Waver, Genk onderzoeken de mogelijkheid om hun eigen wagenpark te delen met 

haar inwoners. 

Autodelen.net, Taxistop, Zen Car ontwikkelen een toolkit ‘gedeelde mobiliteit voor lokale overheden’ in 2017 

waaronder een draaiboek hoe de (gedeelde) vloten van steden en gemeenten geëlektrificeerd kunnen worden. 

Zen Car, Cambio, Dégage, Stapp.in, Partago, Drivy, CarAmigo, Antwerpen, Eeklo, Blue-mobility, Neerpelt, 

Cloudbike, Tielt bekijken de mogelijkheid om hun aanbod en/of formule geografisch uit te breiden. 

Cambio, Dégage, Partago, Zen Car, CarAmigo, Antwerpen, Sint-Katelijne-Waver, Neerpelt, Bolides, Genk, Tielt, 

WVI onderzoeken de mogelijkheid om meer milieuvriendelijke deelauto’s en/of deelfietsen op te nemen in 

hun aanbod. 

Antwerpen, Aalst, Sint-Katelijne-Waver, Oostkamp, WVI geven incentives (bijvoorbeeld parkeerbeleid, 

lidmaatschap) en/of werken een autodeelplan uit om zo gedeelde mobiliteit te stimuleren bij haar burgers. 

4. PILOTS OP WONINGBOUWLOCATIES 
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Zen Car, Partago, Cambio, Stapp in, VVSG, BBL, Partago, Cambio, De Ideale Woning, Eeklo, Bolides, Genk, Tielt, 

WVI en Impact Matters zetten zich in om (elektrisch) gedeelde mobiliteit (structureel) te integreren in 

nieuwbouwlocaties, appartementsgebouwen, renovatieprojecten, sociale huisvesting en/of co-housingsites. 

5. COMBIMOBILITEIT EN BASISBEREIKBAARHEID IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN 

Autodelen.net, VVSG, NDM, Stapp.in, Mobiel 21, GoodPlanet Belgium, WVI experimenteren met innovaties, 

living labs en pilots t.b.v. basisbereikbaarheid in landelijke en minder stedelijke gebieden. 

The New Drive, GoodPlanet Belgium, VUB engageert zich om voor de eigen personeelsleden de combinatie van 

autodelen, (elektrisch) fietsdelen en/of carpoolen te faciliteren. 

Traxio, Cambio, Antwerpen, Eeklo, Blue-mobility, Tielt, WVI, Leiedal faciliteren en stimuleren het opzetten van 

lokale mobiliteitspunten en/of breiden hun aanbod uit op dergelijke plaatsen om zo combimobiliteit te 

stimuleren. 

Drivy, CarAmigo onderzoeken de mogelijkheid om samen te werken met ridesharing initiatieven. 

6. PILOTS OP BEDRIJVENTERREINEN  

Taxistop, The Shift, Antwerpen, AMS, A&M, Voka Vlaams-Brabant, Cloudbike, GoodPlanet Belgium bieden 

inhoudelijke ondersteuning aan bedrijven die willen inzetten op gedeelde mobiliteit. 

The Shift, Antwerpen, Cambio, Stapp.in, Partago, A&M, Olympus Mobility, Bolides, Genk, Voka Vlaams-

Brabant, Tielt, GoodPlanet Belgium, WVI, Leiedal onderzoeken de mogelijkheid om een aantal pilots op te 

starten op bedrijven(terreinen) en/of tussen bedrijven en omwonende burgers.  

The New Drive, De Ideale Woning, IMOB, GoodPlanet Belgium, WVI engageren zich om voor de eigen 

personeelsleden de toegang tot het gebruik van autodelen, (elektrisch) fietsdelen en/of carpoolen te 

faciliteren. 

7. OPLOSSEN VAN VERZEKERINGSVRAAGSTUKKEN 

FVF, Dégage, Drivy, BV-OECO gebruiken en delen hun expertise, kennis en ervaringen rond 

verzekeringsvraagstukken rond particulier en peer-to-peer autodelen en stellen oplossingen voor.   

8. NIEUWE TECHNOLOGIE EN INNOVATIEVE BUSINESSMODELLEN (inclusief elektrische voertuigen) 

Taxistop, Drivy, Cambio, De Ideale Woning, Antwerpen, Blue-mobility, Dégage, Partago,  Olympus Mobility, 

Genk, Bolides, Voka Vlaams-Brabant, Cloudbike, IDM, IMOB, Sociale Innovatiefabriek, MOBI, WVI zetten sterk 

in op technologie en innovatie om de toegankelijkheid, het gebruik en de impact van gedeelde mobiliteit te 

laten toenemen. 

BBL, Partago, Cambio, Zen Car, De Ideale Woning, Bolides, Voka Vlaams-Brabant, Antwerpen, MOBI, 

GoodPlanet Belgium, WVI zetten zich in voor technologie en innovatie om gedeelde mobiliteit 

milieuvriendelijker te maken.  

BBL, Antwerpen zetten zich in om (elektrisch) taxidelen te faciliteren. 

Taxistop, Cambio, Antwerpen, Olympus Mobility, Bolides, Cloudbike zetten zich in om hun werking te 

integreren in Mobility as a Service-systemen. 

MOBI onderzoekt de barrières voor het gebruik van (gedeelde) autonome (elektrische) voertuigen. 

9. INTERNATIONALE UITWISSELING 
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Autodelen.net, The New Drive, Cambio, Mobiel 21, Voka Vlaams-Brabant zetten zich in om kennis rond 

gedeelde mobiliteit uit te wisselen over de landsgrenzen heen. 

Traxio, The New Drive, Autodelen.net, Taxistop zetten zich in om acties rond gedeelde mobiliteit te coördineren 

op Benelux-niveau. 

De invulling, concretisatie en timing van deze acties wordt in een jaarplan opgenomen. Wat jaarlijks aan de 
stuurgroep wordt teruggekoppeld. 

 

Artikel 7. Opsomming deelnemers (met alle acties en engagementen/deelnemer)  

1. A&M 
1. A&M organiseert in 2017 een studiedag of debat over gedeelde mobiliteit bij bedrijven. 

2. A&M besteedt een editie van haar magazine aan gedeelde mobiliteit.  

3. A&M organiseert bedrijfsbezoeken met het oog op integratie van gedeelde mobiliteit binnen 

bedrijventerreinen. 

 
2. Aalst 

1. Aalst zet een communicatie- en promotiecampagne op over autodelen in combinatie met de uitwerking van 

een 'onlinetool profielbepaler autodelen' voor burgers. 

2. Aalst sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het jaarlijks herhaaldelijk geven van 

infosessies. 

3. Aalst geeft incentives om de auto in te ruilen tegen autodeellidmaatschap (bvb. proefabonnement). 

4. Aalst breidt het aanbod deelauto's uit in het stadscentrum en andere dichtbevolkte woonbuurten. 

 
3. AMS  

1. AMS voegt info rond deelfietsen toe aan het BikeForm-platform. 

2. AMS promoot gedeelde mobiliteit binnen Lean & Green Personal Mobility. 

3. AMS promoot gedeelde mobiliteit via consultancy opdrachten. 

 
4. Antwerpen 

1. Antwerpen exploreert verder het bestaande deelfietsensysteem Velo en rolt dit tegen 2018 uit naar de 

districten Hoboken, Wilrijk, Deurne, Merksem en Antwerpen, Berchem en Borgerhout extra muros. 

2. Antwerpen zet in 2017 een bestek voor het uitrollen van elektrische deelfietsen in de markt. 

3. Antwerpen richt een Lage Emissie Zone in vanaf 2017 en zet hierbij onder andere ook in op autodelen als 

mogelijk alternatief voor bewoners met een vervuilende eigen wagen in de binnenstad. 

4. Antwerpen start in 2017 een proefproject waarbij verschillende autodeelorganisaties kunnen intekenen om 

een deel van de stadsvloot met de burgers te delen buiten de diensturen. Hierbij wordt ook extra ingezet op 

nieuwe innovaties.  

5. Antwerpen werkt in 2017 een beleidsnota uit over autodelen in de stad Antwerpen, waarbij er ook 

erkenningscriteria worden opgesteld voor verschillende autodeelinitiatieven.  

6. Antwerpen voorziet locaties (kwaliteitsvolle ‘superschakels’) waarbij er vlot kan worden overgestapt van de 

(deel)fiets naar andere vervoersmodaliteiten zoals de (deel)wagen, carpoolwagen, openbaar vervoer en taxi. 

7. Antwerpen maakt het elektrisch laden van voertuigen mogelijk voor zowel bewoners, autodelers als taxi’s.  

8. Antwerpen brengt verschillende mobiliteitsaanbieders samen om hun diensten op één kaart beschikbaar te 

maken, zoals onder andere autodeelorganisaties, openbaar vervoer maatschappijen en parkings (MaaS). 

9. Antwerpen zet tegen 2018  een pilot op bij vijf havenbedrijven waar het personeel via innovatieve software-

oplossing en carpoolacties gestimuleerd wordt om aan carpoolen te doen.  

10. Antwerpen ondersteunt via de Marktplaats voor Mobiliteit het gebruik van elektrische fietsen voor 

dienstverplaatsingen binnen bedrijven.  

88/110

http://www.lne.be/


 

www.lne.be   11 

11. Antwerpen ondersteunt via de Marktplaats voor Mobiliteit een innovatieve app om taxidelen gemakkelijker 

te maken. 

 
5. Autodelen.net 

1. Autodelen.net engageert zich om samen met Taxistop, The New Drive en The Shift de Green deal gedeelde 

mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal. 

2. Autodelen.net engageert zich om samen met Taxistop, The New Drive en The Shift een informatieve website 

te creëren over de Green Deal gedeelde mobiliteit in 2017. 

3. Autodelen.net versterkt haar rol als netwerkorganisatie van alle vormen van duurzaam autodelen 

(permanent). 

4. Autodelen.net ondersteunt gemeenten in het delen van diens wagenpark of gebruik te maken van een 

gedeelde vloot via aanbieders gedurende de duurtijd van deze Green Deal. 

5. Autodelen.net zet zich in om kennis te delen over de landsgrenzen heen.  

6. Autodelen.net spant zich samen met Taxistop en ShareNL in om jaarlijks een symposium gedeelde mobiliteit 

te organiseren met een internationaal karakter. 

7. Autodelen.net spant zich samen met Taxistop, The New Drive en The Shift in om jaarlijks minstens één 

workshop te organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van 

deze Green Deal. 

8. Autodelen.net neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het 

huishoudelijk reglement. 

9. Autodelen.net ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

10. Autodelen.net organiseert een living lab gedeelde mobiliteit in zowel minder verstedelijkte gebieden als 

landelijke gebieden in 2017 en 2018. 

11. Autodelen.net stelt samen met de andere ondertekenaars een toolkit ‘gedeelde mobiliteit voor lokale 

overheden in 2017. 

12. Autodelen.net ontwikkelt een online tool ‘profielbepaler autodelen’ voor burgers in 2017. 

13. Autodelen.net spant zich in om een blauwdruk op te stellen dat de terminologie binnen autodelen, fietsdelen 

en carpoolen op elkaar afstemt (2017). 

14. Autodelen.net stuurt een drie-maandelijkse nieuwsbrief naar de ondertekenaars van deze GREEN DEAL over 

de stand van zaken van alle lopende acties. 

15. Autodelen.net kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse 

overheid. 

16. Autodelen.net legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen 

haar netwerk. 

 

6. BBL 
1. BBL onderneemt concrete activiteiten ter promotie van gedeelde (elektrische) mobiliteit via haar campagnes 

en communicatiekanalen. 

2. BBL engageert zich om een online dossier aan te maken over de Green Deal Gedeelde mobiliteit op haar eigen 

website en koppelt hieraan artikels die gepubliceerd worden in de eigen nieuwsbrieven (beleids-, bewegings- 

en gemeentebabbel).  

3. BBL brengt (specifieke) informatie in kaart over kansen en belemmeringen van gedeelde mobiliteit binnen de 

regelgeving via haar beleidswerk (studiewerk, adviesraden...).  

4. BBL engageert zich tot de opname van gedeelde mobiliteit in haar memorandum ‘Gemeente voor de 

Toekomst n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 2018.  

5. BBL spant zich in tot het integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten door mee te werken aan 

een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context. 

6. BBL zet zich in voor innovatie en technologie via het pilootproject elektrisch autodelen en het project ‘Clean 

Power for Taxis’ in 2017 en 2018. 

 
7. Blue-mobility 
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1. Blue-mobility breidt haar aanbod Blue-bike deelfietsen uit naar minstens 15 extra ‘lastmile’ locaties per jaar. 

2. Blue-mobility promoot deze Green Deal en gedeelde mobiliteit binnen haar netwerk via haar 

communicatiekanalen.  

3. Blue-mobility innoveert het Blue-bike platform (app, e-sloten, fietsvloot bij events etc.) zodat haar 

fietsdeelsysteem Blue-bike nog toegankelijker wordt. 

 
8. Bolides 

1. Bolides onderzoekt de mogelijkheden om meer milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, CNG, hybride... ) op 

te nemen in haar aanbod. 

2. Bolides ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

3. Bolides engageert zich om haar technologie in te zetten binnen het delen van het gemeentelijk wagenpark.  

4. Bolides zet zich in om deelwagens te integreren bij renovatie - en nieuwbouwprojecten. 

5. Bolides zet zich in om minstens 3 pilots betreffende het delen van bedrijfsvloten op te zetten binnen 

bedrijventerreinen. 

6. Bolides onderzoekt de mogelijkheid om pilots op te zetten rond het integreren van autodelen in een algemeen 

mobiliteitsaanbod (MaaS). 

 

9. BV-OECO 
1. BV-OECO organiseert in 2017 een workshop rond autodeelverzekeringen met als basis de studie ‘Zijn 

verzekeringen in de deeleconomie gedeelde verzekeringen?’ 

2. BV-OECO onderzoekt, inventariseert en analyseert samen met de andere partners bestaande 

verzekeringsvraagstukken en juridische knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. peer-to-peer autodelen en 

particulier autodelen en stelt mogelijke oplossingen voor. 

3. BV-OECO brengt de diverse initiatieven m.b.t gedeelde mobiliteit en verzekeringsvraagstukken ter kennis aan 

haar leden. 

 

10. Cambio 
1. Cambio zet zich in om deel te nemen aan pilots rond het integreren van autodelen in een algemeen 

mobiliteitsaanbod (MaaS). 

2. Cambio werkt mee aan het opzetten van algemene campagnes betreffende autodelen (of gedeelde mobiliteit 

in het algemeen). 

3. Cambio ijvert mee voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

4. Cambio engageert zich om haar technologie in te zetten binnen het delen van het gemeentelijk wagenpark.  

5. Cambio engageert zich om, waar wenselijk en in samenwerking met het lokale bestuur, haar aanbod te 

lanceren in nieuwe steden en/of gemeenten. 

6. Cambio zet zich in om deelwagens te integreren bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. 

7. Cambio engageert zich ertoe haar aanbod in stationsomgevingen verder uit te breiden en de voordelen van 

Green Dealombineerde mobiliteit mee in de kijker te zetten. 

8. Cambio onderzoekt de mogelijkheden om één of meerdere pilots op te zetten rond autodelen op 

bedrijventerreinen. 

9. Cambio onderzoekt de mogelijkheden om meer milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, CNG, hybride... ) op 

te nemen in haar aanbod. 

10. Cambio onderzoekt de mogelijkheid om één of meerdere andere concepten van autodelen (mogelijke 

concepten: free floating, peer2peer, one way etc.) te integreren in haar dienstverlening en terzake ook de 

nodige technologische aanpassingen uit te voeren. 

11. Cambio evalueert en vergroot desgevallend het aanbod van rolstoelvriendelijke deelwagens in haar vloot. 

12. Cambio engageert zich ertoe – waar de mogelijkheden zich voordoen – bilaterale contacten te onderhouden 

met buitenlandse organisaties rond gedeelde mobiliteit, met het oog op uitwisseling en op de hoogte te 

blijven van interessante innovaties en best practices. 

 

11. CarAmigo 
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1. CarAmigo ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

2. CarAmigo onderzoekt de mogelijkheden om meer milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, CNG, hybride... ) 

op te nemen in haar aanbod. 

3. CarAmigo zet zich in om minstens één deelwagen te kunnen aanbieden in twee derde van alle Vlaamse 

gemeenten. 

4. CarAmigo onderzoekt de mogelijkheid om samen te werken met ridesharing initiatieven. 

 

12. Cloudbike 

1. Cloudbike engageert zich deze Green Deal en het concept gedeelde mobiliteit in het algemeen op een actieve 

en regelmatige basis te promoten via haar eigen communicatiekanalen. 

2. Cloudbike doelt erop in 2018 in minstens twee extra steden een deelfietssysteem uit te bouwen. 

3. Cloudbike zal op een actieve manier bedrijven benaderen en specifieke vloten fietsen aanbieden voor deze 

bedrijven tegen zo redelijk mogelijke tarieven. 

4. Cloudbike staat ervoor open om haar flexibele technologie in te zetten op specifieke mobiliteitsknelpunten 

en pendellocaties waar nodig en indien haalbaar. 

5. Cloudbike engageert zich om samen te werken met andere partijen zodoende verschillende vervoersmodi op 

het eigen systeem af te stemmen waar mogelijk. 

6. Cloudbike engageert zich om op consistente wijze met haar eigen software/hardware leverancier samen te 

werken om de technologie nog gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. 

 

13. De Ideale Woning 
1. De Ideale Woning voorziet in 2017 hun deelauto van een bestuurder (cf. mobiliteitsassistent) 

2. De Ideale Woning sensibiliseert haar bewoners over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van 

infosessies. 

3. De Ideale Woning zet minstens één pilot op waarbij gedeelde mobiliteit structureel wordt ingebed in een 

nieuwbouwproject. 

4. De Ideale Woning deelt haar good practice met andere sociale huisvestingsmaatschappijen en brengt 

gedeelde mobiliteit op de agenda in het overleg met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen. 

5. De Ideale Woning faciliteert tegen 2018 de installatie van een (elektrisch) fietsdeelsysteem voor haar 

bewoners. 

 

14. Dégage 
1. Dégage bouwt aan een efficiënte werking om de verdere groei van haar netwerk van particuliere 

deelwagens en ontleners mogelijk te maken. 

2. Dégage zet in op actieve wijkwerking waardoor de buurtbewoners via autodelen dichter bij elkaar worden 

gebracht zodat ze ook andere dingen delen. 

3. Dégage spant zich in om tegen 2018 in minstens één andere stad een kerngroep autodelen op te starten. 

4. Dégage zet zich in om mensen met lage inkomens de mogelijkheid te geven om aan autodelen te doen. 

5. Dégage organiseert minimum tweewekelijks een infomoment om nieuwe leden aan te werven. 

6. Dégage werkt mee aan het opzetten van algemene campagnes betreffende autodelen (of gedeelde 

mobiliteit in het algemeen). 

7. Dégage ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

8. Dégage deelt haar kennis en ervaringen rond bestaande verzekeringsvraagstukken binnen particulier 

autodelen. 

9. Dégage onderzoekt de mogelijkheden om meer milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, CNG, hybride... ) 

op te nemen in haar aanbod. 

 

15. Drivy 
1. Drivy deelt haar kennis en ervaringen rond bestaande verzekeringsvraagstukken binnen het peer-to-peer 

autodelen. 

2. Drivy ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 
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3. Drivy werkt mee aan het opzetten van algemene campagnes betreffende autodelen (of gedeelde mobiliteit in 

het algemeen). 

4. Drivy zet zich in om minstens één deelwagen te kunnen aanbieden in twee derde van alle Vlaamse 

gemeenten.  

5. Drivy onderzoekt de mogelijkheid om samen te werken met ridesharing initiatieven. 

 

16. Eeklo 
1. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om haar aanbod fietsdeelpunten uit te breiden binnen haar gebied. 

2. Eeklo zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij 

nieuwbouwprojecten. 

3. Eeklo promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek 

op haar website. 

4. Eeklo sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies. 

5. Eeklo onderzoekt de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, 

deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden. 

6. Eeklo spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te 

dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren. 

7. Eeklo spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen. 

 

17. FVF 
1. FVF zal samen met de andere partners bestaande verzekeringsvraagstukken rondom peer-to-peer autodelen 

en particulier autodelen inventariseren en onderzoeken. 

2. FVF zal samen met de andere partners (juridische) knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. 

verzekeringsvraagstukken detecteren. 

3. FVF onderzoekt samen met de andere partners in hoeverre bestaande autoverzekeringen kunnen aangepast 

worden aan autodelen, en stelt hiervoor expertise en advies ter beschikking. 

4. FVF brengt de diverse initiatieven ter kennis aan haar leden. 

 
18. Genk 

1. Genk promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek 

op haar website. 

2. Genk zet een communicatiecampagne op om gedeelde mobiliteit te promoten binnen haar gebied. 

3. Genk sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies. 

4. Genk zet een haalbaarheidsstudie op om de installatie van een fietsdeelsysteem te installeren binnen haar 

gebied. Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie, zal de stad een fietsdeelsysteem uitrollen op 

haar domein. 

5. Genk stelt een reglement op waarbij parkeernormen van nieuwbouwprojecten afhankelijk gemaakt worden 

van het al dan niet structureel implementeren van gedeelde mobiliteit. 

6. Genk zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij 

nieuwbouwprojecten (afhankelijk van haalbaarheid). 

7. Genk onderzoekt of ze tegen 2018 één of meerdere van haar gemeentelijke wagens met haar bevolking kan 

delen. 

8. Genk onderzoekt, samen met de bedrijven, of er mogelijkheden zijn om autodelen, carpoolen en fietsdelen 

te integreren in een bedrijventerrein en ondersteunt de bedrijven hierin. 

9. Genk neemt deel aan een werkgroep met de centrumsteden teneinde de ervaringen en kennis rond gedeelde 

mobiliteit uit te wisselen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen bij het ondersteunen van gedeelde 

mobiliteit (de organisatie kan via de VVSG verlopen, cfr. Fietsberaad). 

10. Genk spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen. 

11. Genk spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te 

dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren. 

12. Genk engageert zich als living lab om nieuwe vormen van mobiliteit de kans te geven zich te ontwikkelen. 
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19. GoodPlanet Belgium 
1. Goodplanet Belgium schenkt binnen zijn educatieve workshops en binnenin zijn projecten die raakvlakken 

hebben met het thema extra aandacht aan gedeelde mobiliteit. 

2. Goodplanet Belgium zet binnen Multi Mobility extra in op gedeelde mobiliteit als vervoersalternatief voor 

woon-werkverkeer binnen zijn bedrijven werking. 

3. Goodplanet Belgium ontwikkelt op vraag acties rond gedeelde mobiliteit en verwijst hierbij telkens naar de 

Green Deal Gedeelde Mobiliteit. 

4. Goodplanet Belgium verwijst binnen haar werking rond klimaat(sverandering) naar gedeelde, elektrische 

mobiliteit als belangrijke pijler om de CO2-uitstoot van transport te reduceren. 

5. GoodPlanet Belgium vraagt zijn medewerkers in de mate van het mogelijke hun verplaatsingen in de eerste 

plaats multimodaal te organiseren en behouden hiervoor ook de abonnementen voor gedeelde mobiliteiten 

voor de moeilijk bereikbare dienstverplaatsingen van de werknemers die geen wagen bezitten. 

 

20. IDM 
1. IDM onderzoekt hoe de transitie naar gedeelde mobiliteit kan versneld worden. 

2. IDM gaat na welke impact gedeelde mobiliteit kan hebben op het individuele mobiliteitsgedrag. 

3. IDM bestudeert de sociale, psychologische, economische en ruimtelijke impact die gedeelde mobiliteit kan 

hebben. 

4. IDM onderzoekt welke rol technologie kan spelen binnen gedeelde mobiliteit. 

 

21. IMOB 
1. IMOB werkt geavanceerde matching algoritmes voor carpooling uit. 

2. IMOB zet de leden van Doppahuis Hasselt aan tot carpoolen. 

3. IMOB verwerft via stakeholder bevragingen in functie van het SelfCar SBO projectsvoorstel meer inzicht in de 

verwachtingen rond autodelen. 

4. IMOB stimuleert haar laatstejaarsstudenten om via hun eindwerk onderzoek te doen rond gedeelde mobiliteit. 

 

22. Impact matters 
1. Impact Matters promoot via haar communicatiekanalen over hoe gedeelde mobiliteit structureel kan worden 

ingebed in nieuwbouwprojecten. 

2. Impact Matters spant zich in tot het integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten door mee te 

werken aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale 

context. 

3. Impact Matters promoot de Green deal Gedeelde mobiliteit binnen haar breed netwerk en brengt indien 

mogelijk ook nieuwe ondertekenaars aan. 

4. Impact Matters brengt gedeelde mobiliteit op de agenda in het overleg met de sectoren en 

vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

5. Impact Matters zet meerdere pilots op op nieuwbouwlocaties waarbij gedeelde mobiliteit structureel 

geïmplementeerd wordt. 

 

23. Leiedal  
1. Leiedal brengt informatie in kaart over de kansen en belemmeringen van gedeelde mobiliteit.  

2. Leiedal neemt gedeelde mobiliteit op in het regionaal actieplan van het Burgemeestersconvenant.  

3. Leiedal onderzoekt de mogelijkheid om binnen de regio mobiliteitspunten te organiseren waar deelauto’s, 

deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.  

4. Leiedal zet pilootprojecten op rond duurzame mobiliteit (waaronder gedeelde mobiliteit) op 

bedrijventerreinen, en het voorzien van infrastructuur. 

 

24. MOBI 
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1. MOBI doet onderzoek naar de motivationele en/of psychologische barrières van e-mobiliteit incl. gedeelde e-

mobiliteit 

2. MOBI onderzoekt het potentieel en de mogelijke impact van e-mobiliteit incl. gedeelde e-mobiliteit. 

3. MOBI stelt op basis van haar onderzoek aanbevelingen op om de shift naar e-mobiliteit incl. gedeelde e-

mobiliteit te versnellen. 

4. MOBI doet onderzoek naar de motivationele en/of psychologische barrières voor het gebruik van (gedeelde) 

autonome (elektrische) voertuigen. 

5. MOBI onderzoekt het potentieel en de mogelijke impact van gedeelde mobiliteit (verkeerskundig, economisch, 

ecologisch, sociaal…). 

6. MOBI gaat na welke doelgroepgerichte acties kunnen bijdragen tot de promotie van gedeelde (e-)mobiliteit. 

 

25. Mobiel 21 
1. Mobiel 21 zal vanaf 2017 haar portaalwebsite rond vervoersarsmoede, www.ikgeraakerniet.be meer 

bekendmaken, actualiseren en uitbreiden met een duidelijk overzicht van concrete initiatieven, lokale 

oplossingen en goede praktijkvoorbeelden, o.a. rond gedeelde mobiliteit uit binnen- en buitenland.  

2. Mobiel 21 neemt deel aan (Europese) kennisuitwisseling, studiemomenten en netwerkevenementen rond het 

thema vervoersarmoede en zet hierbij gedeelde mobiliteit als deel van de oplossing mee in de kijker. 

3. Mobiel 21 bundelt en deelt haar kennis van onderzoek en best practices uit binnen- en buitenland rond 

vervoersarmoede met gedeelde mobiliteit als mogelijke oplossing. 

4. Mobiel 21 wil met haar expertise inzake vervoersarmoede bijdragen aan onderzoek teneinde gedeelde 

mobiliteit beter en meer beschikbaar te maken voor personen die kampen met een vorm van 

vervoersarmoede.  

5. Mobiel 21 promoot haar portaalwebsite  www.ikgeraakerniet.be als contactpunt voor vragen en voorstellen 

rond gedeelde mobiliteit i.k.v. basisbereikbaarheid in landelijke gebieden en multimobiliteit en neemt deze 

feedback op in haar beleidswerk rond vervoersarmoede. 

6. Mobiel 21 sensibiliseert en activeert in het bijzonder lokale besturen rond vervoersarmoede en beklemtoont 

hierbij de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit als deel van de oplossing. 

7. Mobiel 21 formuleert samen met anderen beleidsadviezen rond multimobiliteit in Vlaanderen en 

beklemtoont hierbij het belang van gedeelde mobiliteit als mogelijke oplossing van vervoersarmoede. 

8. Mobiel 21 promoot de Green Deal Gedeelde Mobiliteit binnen haar brede netwerk via haar 

communicatiekanalen en bilaterale contacten. 

 

26. NDM 
1. NDM engageert zich om het thema gedeelde mobiliteit als belangrijke schakel in het voor- en natransport op 

de agenda te zetten van het platform ‘Supporters voor openbaar vervoer’, een middenveldsinitiatief dat de 

beleidsinitiatieven ‘basisbereikbaarheid’ opvolgt en poogt bij te sturen waar nodig. 

2. NDM duidt binnen het inhoudelijk speerpunt en werkthema 2017-2018 'lokale bereikbaarheid' ook het belang 

van gedeelde mobiliteit om zo maatschappelijke actoren (in het bijzonder lokale besturen) te inspireren en 

activeren om actie te ondernemen. 

3. Het NDM inspireert en activeert maatschappelijke actoren door tijdens de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 

bijzondere aandacht te geven aan initiatieven gedeelde mobiliteit als instrument voor het verbeteren van 

lokale bereikbaarheid.  

4. NDM promoot gedeelde mobiliteit binnen de Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA) als mogelijke 

oplossing voor lokale mobiliteitsproblemen. 

5. NDM promoot gedeelde mobiliteit via SMOVE.be als oplossing om meer te autominderen. Zij doet dat door 

maandelijks een inspirerende bijdrage over gedeelde mobiliteit op het platform te publiceren. 

6. NDM streeft er naar om het potentieel van gedeelde mobiliteit in elk relevant MORA-advies op te laten 

nemen. 

 
27. Neerpelt 

1. Neerpelt deelt haar ervaring met het delen van haar gemeentelijke wagens met andere lokale besturen 
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2. Neerpelt wil het (elektrisch) fietsdelen invoeren en stelt hiervoor een fietsdeelactieplan op. 

3. Neerpelt promoot gedeelde mobiliteit door herhaaldelijk te communiceren via haar kanalen en door het 

herhaaldelijk geven van infosessies. 

4. Neerpelt stimuleert verschillende vormen van autodelen bij haar bewoners. 

5. Neerpelt spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij de doelgroep kansarmen. 

 

28. Olympus Mobility 
1. Olympus Mobility onderzoekt de integratie van andere autodeelaanbieders binnen het eigen aanbod. 

2. Olympus Mobility onderzoekt de integratie van andere fietsdeelaanbieders binnen het eigen aanbod. 

3. Olympus Mobility zet zich in om mogelijke juridische en/of fiscale knelpunten op vlak van gedeelde mobiliteit 

en het mobiliteitsbudget te detecteren en deze aan te kaarten bij de overheid of bij de initiatiefnemers van 

deze green deal. 

4. Olympus Mobility zet zich in om pilots bij bedrijven te organiseren betreffende MaaS waarbij auto-, fiets-, en 

rittendelen geïntegreerd worden tot één multimodale oplossing voor het personeel. 

 

29. Oostkamp 
1. Oostkamp promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste 

rubriek op haar website. 

2. Oostkamp sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies. 

3. Oostkamp geeft incentives om (de verschillende vormen van) autodelen te stimuleren binnen haar gebied. 

 

30. Partago 
1. Partago engageert zich om tegen eind 2018 5 elektrische deelauto’s 100% te laten rijden op hernieuwbare 

energie.  

2. Partago zet zich in om elektrisch autodelen te integreren in nieuwbouwlocaties, appartementsgebouwen en 

co-housingsites. 

3. Partago ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

4. Partago ondersteunt algemene campagnes betreffende autodelen in Gent. 

5. Partago ondersteunt burgers in het opzetten van nieuwe coöperaties voor elektrisch autodelen. 

6. Partago stimuleert het delen van elektrische voertuigen tussen in de stad ingebedde bedrijven en omwonende 

burgers. 

 

31. Sint-Katelijne-Waver 
1. Sint-Katelijne-Waver deelt één of meerdere van haar gemeentelijke wagens met haar bevolking. 

2. Sint-Katelijne-Waver promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet 

een vaste rubriek op haar website. 

3. Sint-Katelijne-Waver informeert haar burgers door infosessies te geven m.b.t. autodelen/gedeelde mobiliteit. 

4. Sint-Katelijne-Waver onderzoekt de mogelijkheid om fietsdelen te introduceren binnen haar gebied. 

5. Sint-Katelijne-Waver voorziet een parkeerplaats voorbehouden voor autodelen. 

 

32. Sociale InnovatieFabriek 
1. Sociale InnovatieFabriek engageert zich om de de acties binnen het thema nieuwe technologie en innovatie 

te versnellen en te versterken door nuttige actoren met elkaar in contact te brengen en procesmatig te 

ondersteunen. 

2. Sociale InnovatieFabriek promoot gedeelde mobiliteit binnen haar netwerk. 

3. Sociale InnovatieFabriek tracht haar netwerk te overhalen om mee acties op te zetten en toe te treden tot de 

Green Deal. 

 

33. Stapp.in 
1. Stapp.in zet zich in om deelwagens te integreren bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. 
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2. Stapp.in zet zich in om minstens 3 pilots betreffende het delen van bedrijfsvloten op te zetten op 

bedrijventerreinen. 

3. Stapp.in zet zich in om pilots op te zetten rond het integreren van autodelen in een combimobiliteitsaanbod 

(MaaS). 

4. Stapp.in werkt mee aan het opzetten van algemene campagnes betreffende autodelen (of gedeelde 

mobiliteit in het algemeen). 

5. Stapp.in verspreidt haar autodeelconcept bij minstens 3 andere lokale garagebedrijven. 

6. Stapp.in ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

 

34. Taxistop 
1. Taxistop  spant zich samen met Autodelen.net en ShareNL in om jaarlijks een symposium gedeelde mobiliteit 

te organiseren met een internationaal karakter. 

2. Taxistop spant zich samen met Autodelen.net, The New Drive en The Shift in om jaarlijks minstens één 

workshop te organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van 

deze Green Deal. 

3. Taxistop spant zich in 2017 in om een blauwdruk op te stellen dat de terminologie binnen autodelen, 

fietsdelen en carpoolen op elkaar afstemt. 

4. Taxistop engageert zich om samen met Autodelen.net, The New Drive en The Shift de Green deal gedeelde 

mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal. 

5. Taxistop neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het 

huishoudelijk reglement. 

6. Taxistop engageert zich om samen met Autodelen.net en The New Drive een informatieve website te creëren 

over de Green Deal gedeelde mobiliteit in 2017. 

7. Taxistop kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse overheid. 

8. Taxistop legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen haar 

netwerk. 

9. Taxistop onderzoekt de haalbaarheid en mogelijk implementatie in software van bulkinschrijvingen. 

10. Taxistop voert een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijke implementatie van peer-to-peer betaalmodules 

die integreerbaar zijn in externe modules (MaaS). 

11. Taxistop promoot de carpool-API voor doelgroepgerichte communicatie acties, en innovaties van externen. 

12. Taxistop stelt informatiefiches op voor bedrijven(zones/clusters) over maatregelen die bedrijven kunnen 

nemen m.b.t. carpoolen. Taxistop lanceert een campagne voor bedrijven via Linkedin, en schenkt specifieke 

aandacht voor de communicatie naar HR en/of mobiliteitsverantwoordelijken. 

13. Taxistop experimenteert via innovatieve vormen van carpoolen (realtime) voor bedrijven. 

14. Taxistop organiseert een jaarlijks overleg met andere openbaar vervoer aanbieders, provinciale 

mobiliteitspunten, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen e.d.  

15. Taxistop ontwikkelt een gerichte communicatieactie voor sociale secretariaten. 

16. Taxistop stelt een informatiefiche op voor bedrijvenzones/ clusters van bedrijven. 

17. Taxistop ontwikkelt een informatiefiche voor gemeenten en provincies over maatregelen die zij kunnen 

nemen naar hun bedrijven(zones) toe. 

 
35. The New Drive 

1. The New Drive engageert zich om samen met Taxistop en Autodelen.net de Green deal gedeelde mobiliteit te 

coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal. 

2. The New Drive neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in 

het huishoudelijk reglement. 

3. The New Drive engageert zich om samen met Taxistop en Autodelen.net een informatieve website over de 

Green Dealte creëren in 2017. 

4. The New Drive spant zich samen met Autodelen.net en Taxistop in om jaarlijks minstens één workshop te 

organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van deze Green 

Deal. 
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5. The New Drive spant zich in om een blauwdruk op te stellen dat de terminologie binnen autodelen, fietsdelen 

en carpoolen op elkaar afstemt (2017). 

6. The New Drive kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse 

overheid. 

7. The New Drive legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven 

binnen haar netwerk. 

8. The New Drive engageert zich om uitwisseling van kennis rond fietsdelen tussen Nederland en Vlaanderen te 

faciliteren. 

9. The New Drive engageert zich om jaarlijks minstens één workshop te organiseren over gedeelde 

fietsmobiliteit. 

10. The New Drive engageert zich om binnen haar deelfietsnetwerk actief de ondertekening van deze green deal 

te promoten. 

11. The New Drive engageert zich om jaarlijks binnen haar partnernetwerk op te roepen tot de ondertekening 

van de green deal. 

12. The New Drive engageert zich om voor de eigen personeelsleden de toegang tot het gebruik van autodelen 

en fietsdelen te faciliteren. 

13. The New Drive engageert zich om de combinatie van gedeelde (lange afstanden) en elektrische (korte 

afstanden) mobiliteit te promoten en zelf actief toe te passen. 

 
36. The Shift 

1. The Shift werkt samen met Autodelen.net en Taxistop actief mee aan het organiseren van events (al dan niet 

met internationaal karakter) die de Green deal gedeelde mobiliteit zichtbaarheid geven, zoals het jaarlijks 

symposium gedeelde mobiliteit. 

2. The Shift spant zich in om jaarlijks minstens één ‘Change lab’ te organiseren over gedeelde mobiliteit en 

innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van deze Green Deal. 

3. The Shift engageert zich om samen met Autodelen.net, Taxistop en The New Drive de Green deal gedeelde 

mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal. 

4. The Shift neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het 

huishoudelijk reglement. 

5. The Shift engageert zich om samen met Autodelen.net, Taxistop en The New Drive een informatieve website 

te creëren in 2017 over de Green Deal gedeelde mobiliteit. 

6. The Shift communiceert en promoot actief de Green Deal Gedeelde mobiliteit naar haar leden via haar 

communicatiekanalen en licht indien nodig deze toe op bilaterale basis. 

7. The Shift kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse overheid. 

8. The Shift legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen haar 

netwerk. 

9. The Shift levert inhoudelijk input van stakeholders uit het bedrijfsleven aan door onder meer met een 

testpubliek van bedrijven in 2017 te helpen aftoetsen hoe gedeelde mobiliteit kan geïntegreerd worden op 

bedrijventerreinen. 

 
37. Tielt 

1. Tielt promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen (stadsmagazine, website, 

facebookpagina ) en voorziet een vaste rubriek op haar website. 

2. Tielt sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door een bevraging via haar communicatiekanalen 

en door het geven van infosessies. 

3. Tielt zal een overeenkomst afsluiten met Cambio voor minstens 2 deelauto’s op haar grondgebied. 

4. Tielt zal een overeenkomst afsluiten om deelfietsen (Blue-bikes) aan het station te voorzien. 

5. Tielt onderzoekt de mogelijkheid om een mobiliteitspunt te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, 

deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden. 

6. Tielt spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen. 
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7. Tielt spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te 

dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren. 

8. Tielt zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij 

nieuwbouwprojecten (een cohousing-project). 

9. Tielt zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten om autodelen, carpoolen en fietsdelen te integreren binnen 

een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.   

 
38. Traxio 

1. Traxio zet haar expertise in om haar leden te ondersteunen bij het ontwikkelen van services betreffende 

gedeelde mobiliteit. 

2. Traxio zet zich in om garagebedrijven te overtuigen een transitie te maken van autoverkoper naar 

mobiliteitsaanbieder via het aanbieden van autodelen (en fietsdelen). 

3. Traxio zet zich in om een award ‘gedeelde mobiliteit’ in te richten voor haar leden. 

4. Traxio zet zich in om fiscale knelpunten omtrent gedeelde mobiliteit te detecteren en stelt oplossingen voor 

(in samenspraak met andere ondertekenaars). 

5. Traxio zet haar expertise in om garages te ondersteunen bij het opzetten van lokale mobiliteitspunten. 

6. Traxio zet zich in om acties rond auto- en fietsdelen te coördineren op Benelux-niveau. 
 
39. VBO 

1. VBO engageert zich om via een online bevraging bij haar leden de obstakels rond gedeelde mobiliteit in kaart 

te brengen.  

2. VBO bespreekt de resultaten van de bevraging binnen het platform mobiliteit van het VBO, en verwerkt deze 

tot een aantal beleidsaanbevelingen (met bijzondere aandacht voor fiscale en parafiscale aspecten). 

3. VBO presenteert deze beleidsaanbevelingen aan de bevoegde kabinetten. 

4. VBO spreekt haar contacten met de bedrijven en met de overheid aan ter promotie van het onderwerp van 

gedeelde mobiliteit. 

5. VBO onderzoekt de mogelijkheid om een studiedag rond het mobiliteitsbudget, en de plaats van gedeelde 

mobiliteit daarin, te organiseren. 

 
40. Vlaamse Overheid 

1. De Vlaamse Overheid spant zich om de Green Deal mee te promoten en te communiceren. 

2. De Vlaamse Overheid engageert zich om aanwezig te zijn op het officieel startondertekenmoment. 

3. De Vlaamse Overheid spant zich in om te onderzoeken of eventuele gedetecteerde knelpunten/obstakels 

(tijdelijk) weggewerkt kunnen worden. 

 
41. Voka Vlaams-Brabant 

1. Voka Vlaams-Brabant poogt gedeelde mobiliteit op te nemen in het mobiliteitscongres Shift-up. 

2. Voka Vlaams-Brabant informeert haar leden via haar maandblad ‘Ondernemers’ over de voordelen van 

gedeelde mobiliteit. 

3. Voka Vlaams-Brabant start een pilootproject rond carpoolen in regio Zaventem. 

4. Voka Vlaams-Brabant steunt het programma rond autodelen op researchpark Haasrode. 

5. Voka Vlaams-Brabant steunt haar leden bij initiatieven rond gedeelde mobiliteit. 

6. Voka Vlaams-Brabant neemt gedeelde mobiliteit op in haar charter duurzaam ondernemen. 

7. Voka Vlaams-Brabant maakt initiatieven bekend rond gedeelde elektrische mobiliteit via Flanders Smart Hub. 

 
42. VUB 

1. VUB gaat na welke regels momenteel de verdere doorgroei van gedeelde mobiliteit in de weg (kunnen) staan 

in haar gemeenschap (studenten, personeel, bezoekers). 

2. VUB bekijkt welke knelpunten vandaag een doorbraak van gedeelde mobiliteit in de weg staan in haar 

gemeenschap. 

 

98/110

http://www.lne.be/


 

www.lne.be   21 

43. VVSG 
1. VVSG treedt op als facilitator van de werkgroep ‘gemeentelijk beleid’, zoals gedefinieerd in het huishoudelijk 

reglement. 

2. VVSG engageert zich om gedeelde mobiliteit op te nemen in haar communicatiekanalen (e-zines, website, 

Lokaal, Praktijkenbank) gedurende de duurtijd van deze Green Deal. 

3. VVSG spant zich in tot het integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten door mee te werken 

aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context. 

4. VVSG pleit stelselmatig  binnen de pilootprojecten ‘basisbereikbaarheid in landelijke gebieden’ voor 

voldoende aandacht en middelen voor gedeelde mobiliteit. 

5. VVSG bundelt en deelt haar kennis van business cases en best practices rond gedeelde mobiliteit. 

6. VVSG spant zich gedurende de duurtijd van deze Green Deal in om het thema gedeelde mobiliteit zoveel 

mogelijk een plaats te geven in studiedagen die zij (mee) organiseert. 

 

44. WVI  
1. WVI zet gemeenten aan tot het opnemen van gedeelde mobiliteit in hun klimaatactieplan en/of 

mobiliteitsplan. 

2. WVI promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen. 

3. WVI organiseert infomomenten rond gedeelde mobiliteit voor haar gemeenten. 

4. WVI agendeert gedeelde mobiliteit op overlegmomenten binnen haar netwerk (kennisplatform klimaat). 

5. WVI spant zich in om elektrische laadinfrastructuur te implementeren binnen haar gemeenten in 

samenwerking met de DNB’s.   

6. WVI stimuleert de installatie van een fietsdeelsysteem binnen gemeenten. 

7. WVI onderzoekt samen met de gemeenten de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar 

gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden. 

8. WVI zoekt samen met de gemeenten naar (Europese) middelen om alternatieve manieren van mobiliteit – 

waaronder gedeelde mobiliteit - te promoten en te ontwikkelen. 

9. WVI spant zich in tot het ontwikkelen van autoluwe wijken waarbij gedeelde mobiliteit een onderdeel vormt 

(duurzame woonprojecten De Vloei te Ieper en de site Suikerfabriek te Veurne). 

10. WVI zet zich in om pilots op te zetten rond duurzaam woon-werkverkeer binnen 5 bedrijventerreinen in 5 

gemeenten i.k.v. bedrijventerreinmanagement. 

11. WVI werkt een bedrijfsvervoerplan uit rond het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen van de 

personeelsleden en neemt in dit plan gedeelde mobiliteit op als essentiële schakel. 

12. WVI neemt minstens één carpoolmaatregel gericht naar haar werknemers. 

 

45. Zen Car 
1. Zen Car engageert zich om te onderzoeken op welke manier een Vlaamse werking kan uitgebouwd worden 

vanaf 2017-2018.  

2. Zen Car zet zich in om elektrisch autodelen te integreren in nieuwbouwlocaties, appartementsgebouwen en 

co-housingsites. Er worden 2 pilots opgestart tegen eind 2018. 

3. Zen Car ijvert mee voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017. 

4. Zen Car ondersteunt algemene campagnes betreffende autodelen in Vlaanderen. 

5. Zen Car engageert zich om minstens één pilot te lanceren betreffende het delen van elektrische voertuigen 

van lokale overheden.  

6. Zen Car engageert zich om bij positieve evaluatie van punt 5, een plan en draaiboek op te stellen om de vloten 

van steden en gemeenten te elektrificeren en te delen via het Zen Carplatform. 

7. Zen Car zet zich in om actief mee te denken over de uitbouw van elektrische laadpalen in Vlaanderen met 

twee laadpunten waarbij één laadpunt exclusief is voorbehouden voor gedeelde voertuigen. 

 

 

Artikel 8. Stuur- en werkgroepen 
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Binnen de 2 maanden na de ondertekening van de Green Deal zal door de initiatiefnemers een stuurgroep 
worden opgericht. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van de Green 
Deal. Onder de leden ervan zal een voorzitter en secretaris worden aangeduid.  

De Vlaamse overheid zal in de stuurgroep op zijn minst vertegenwoordigd worden door de projectfacilitator 
van de VO, in casu een afgevaardigde van het departement MOW – afdeling Beleid. 

Waar nodig zullen thema- of actiegerichte werkgroepen worden opgericht, die aan de stuurgroep zullen 
rapporteren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige expertise binnen de 
deelnemende partijen. 

De stuurgroep zal oa. de uitvoering van de Green Dealbewaken, de toetreding en uittreding van partijen in 
de Green Dealbeoordelen, de inhoud van de Green Dealopvolgen, … . De stuurgroep staat ook in voor het 
bepalen van de indicatoren op basis waarvan de voortgang wordt opgevolgd (zie evaluatie Green Deal). 

Ter ondersteuning van de werking van de stuurgroep, zal een huishoudelijk reglement worden opgemaakt 
met bepalingen over de samenstelling, het verslag, de voorzitter, de frequentie, de beslissingen,  ... .  Indien 
gewenst kan dit reglement ook als leidraad worden gebruikt voor de werkgroepen. 

 

Artikel 9. Informatie-uitwisseling tussen partijen, openbaarheid van Green Deal en gebruik resultaten 
Green Deal 

Partijen verklaren dat zij alle nodige en nuttige informatie betreffende de aangegane engagementen en 
resultaten van deze green deal aan elkaar zullen overmaken, zodanig dat alle betrokkenen steeds over 
voldoende en up-to-date informatie beschikken. Enkel daar waar van toepassing en mits aangeven door de 
informatieverstrekker kan de vertrouwelijkheid van gegevens worden ingeroepen. Deze vertrouwelijkheid 
staat echter nooit de werking en de communicatie van de Green Deal in de weg. 

De Green Deal kan in communicatie worden aangehaald als de Green Deal 001 Gedeelde Mobiliteit . Na het 
afsluiten van de Green Dealzal deze openbaar worden gemaakt. Dit o.a. via de website van het departement 
LNE. Deze actieve openbaarheid van bestuur maakt dat anderen kennis ervan kunnen nemen waardoor de 
navolging van de gemaakte afspraken wordt bevorderd. 

De Green Deal doet ten aanzien van de partners geen rechten ontstaan op het vlak van auteursrechten en 
intellectuele eigendom. In principe zijn de gerapporteerde resultaten dus publiek goed en kunnen de 
resultaten van een Green Dealvrij gebruikt worden door anderen of in andere projecten, waardoor het effect 
ervan vergroot en verruimd wordt zonder extra ondersteuning van de overheid.  

Aan partijen wordt gevraagd om, in elke communicatie over de Green Deal, verspreid via woord, beeld, 
website, brochure en eventueel andere of aanvullende communicatiemiddelen, enerzijds het Vlaamse logo 
van de Green Deal, ontworpen door  de Vlaamse overheid en anderzijds het specifieke logo voor deze Green 
Deal gedeelde mobiliteit te gebruiken.  

Hierbij engageren de partners zich om minstens de volgende niet-limitatieve bepalingen te vervullen: 

1° in brochures krijgt het logo van de Vlaamse overheid en de verwijzing naar de Green Dealof een 
gelijkwaardige alternatieve vermelding in de tekst voldoende zichtbaarheid; 

2° bij elk evenement met betrekking tot de Green Deal wordt de Vlaamse overheid voldoende 
zichtbaarheid gegeven. De organisatoren van het evenement zorgen er tevens voor dat het logo van 
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de Vlaamse overheid bij een presentatie en in mogelijke filmpjes die betrekking hebben op het 
project, aan het begin en het einde getoond wordt;  

3° in een tv-spot of radiospot met betrekking tot de Green Deal krijgt het logo van de Vlaamse 
overheid voldoende zichtbaarheid; 

4° op affiches m.b.t. de Green Deal krijgt de Vlaamse overheid de nodige zichtbaarheid. Het logo van 
de Vlaamse overheid krijgt een gelijkwaardige plaats ten opzichte van eventuele andere, al dan niet 
commerciële partners; 

5° op een website van de Green Deal staat het logo van de Vlaamse overheid duidelijk zichtbaar op 
de homepage van de website (boven de vouwlijn). 

6° omgekeerd, zal de Vlaamse overheid zelf in haar eigen relevante publicaties en communicatie 
verwijzen naar deze Green Deal Gedeelde Mobiliteit. 

 

Artikel 10. Evaluatie Green Deal 

De uitvoering van de Green Deal zal via de stuurgroep van nabij worden opgevolgd. Er zal minstens jaarlijks 
door de initiatiefnemers een schriftelijke (generieke) evaluatie en stand van zaken worden opgemaakt. 
Hierbij dient o.a. een antwoord gegeven te worden over de mate waarin de doelstelling van de Green Deal 
reeds is gerealiseerd, hoe de bijdrage van de Green Deal m.b.t. duurzaamheid en economie gemeten wordt. 

Concreet rapporteren de initiatiefnemers jaarlijks minstens onderstaande zaken: 

 Per ondertekenaar: specifieke acties, resultaten en daar waar reeds mogelijk evaluatie van de 
uitgevoerde acties. 

 De specifieke en globale vooruitgang m.b.t. de generieke doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 
van deze Green Deal. 

 Beschrijving van de concrete acties van de ondertekenaars voor de volgende Green Deal-periode 
 Een overzicht van de nieuwe ondertekenaars 
 Beschrijving van de extra concrete acties door nieuwe en huidige ondertekenaars 
 Beleidsaanbevelingen ter versterking van het Vlaams mobiliteitsbeleid 

  

Artikel 11. Wijzigingen aan de inhoud  

Elke partij kan aan de andere partijen verzoeken om de Green Deal te wijzigen. Dit door middel van een 
schrijven gericht aan de voorzitter van de stuurgroep van de Green Deal. 

Partijen zullen na het ontvangen van het verzoek binnen een termijn van 6 weken in overleg treden. 

Enkel mits schriftelijk akkoord van de stuurgroep wordt deze voorgestelde wijziging goedgekeurd. De 
wijziging en het schriftelijk akkoord zullen als bijlagen aan de Green Deal worden toegevoegd en maken er 
een integraal deel van uit. 

 

Artikel 12. In- en uittreding partijen convenant 
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Er kunnen steeds nieuwe partijen toetreden tot de Green Deal. Een nieuwe partij zal daarvoor schriftelijk een 
verzoek overmaken aan de voorzitter van de stuurgroep. De engagementen van deze nieuwe partij worden 
hierbij duidelijk omschreven. Na schriftelijk goedkeuring van de aanvraag door de stuurgroep, maakt de partij 
officieel deel uit van de Green Deal waardoor voor die partij ook alle rechten en engagementen verbonden 
aan de Green Deal van toepassing zijn vanaf de datum van de schriftelijke goedkeuring van de aanvraag. 

De aanvraag en goedkeuring zullen als bijlage aan de Green Deal worden toegevoegd.  

Elke partij van de Green Deal kan te allen tijde en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden 
door middel van een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de stuurgroep, uittreden uit de Green Deal. 

 
Artikel 13. Ontbinding van de Green Deal 

Mocht de uitvoering van de Green Deal onmogelijk worden, dan kan de stuurgroep beslissen de Green Deal 
voortijdig te ontbinden. 

 

Artikel 14. Overzicht namen met handtekeningen van alle partijen 

Namens Vlaamse Overheid 

Minister Joke 
Schauvliege  

 

 

Minister Ben Weyts Minister Bart 
Tommelein 

 

Namens Autodelen.net 
vzw 

Namens Taxistop vzw Namens The New Drive Namens The Shift 

Dhr. Jeffrey Matthijs 

 

 

Dhr. David Van Kesteren Dhr. Arthur Vijgen Dhr. David Leyssens 

Namens Arbeid & 
Milieu vzw 

Namens Blue-mobility 
nv 

Namens Bolides NV 

 

Namens Bond Beter 
Leefmilieu Vlaanderen 
vzw 

Mevr. Inge Luyten Mevr. Deborah Anné 

 

 

Dhr. Bart Lizen Dhr./Mevr. 

Namens BV-OECO Namens Cloudbike Namens De Ideale 
Woning - 
Arrondissement 
Antwerpen cvba-so 

Namens Dégage vzw 
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Dhr. Jean-Philippe 
Ducart 

 

 

Dhr./Mevr.  Dhr. Dirk de Kort  

 

Mevr. Kristel Somers 

 

Dhr./Mevr. 

Namens Drivy Namens Federatie voor 
Verzekerings- en 
Financiële 
tussenpersonen 

Namens Gemeente 
Neerpelt 

Namens 
Gemeentebestuur 
Oostkamp 

Dhr./Mevr. 

 

 

Mevr. Kelly 
Schamphelaere  

 

dhr. Roger Huygens 

 

Dhr. Raf Drieskens  

 

Mevr. Hilde 
Vandervelden 

Dhr./Mevr. 

Namens 
Gemeentebestuur Sint-
Katelijne-Waver 

Namens GoodPlanet 
Belgium 

Namens Impact Matters Namens Instituut voor 
Duurzame Mobiliteit 

Dhr. Kristof Sels  

 

Dhr. Gunter Desmet 

 

Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Dhr. Frank Witlox 

Namens Instituut voor 
Mobiliteit 

Namens 
Intercommunale 
Leiedal 

Namens Mobiel 21 Namens Netwerk 
Duurzame Mobiliteit 
(Komimo vzw) 

Dhr. Geert Wets 

 

 

Dhr./Mvr. Mevr. Elke Bossaert Dhr. Bert Gilté 

Namens Olympus 
Mobility NV 

Namens 
Onderzoeksgroep MOBI 
van de Vrije 
Universiteit Brussel 

Namens Optimobil 
Vlaanderen (cambio 
autodelen) 

Namens Partago cvba  

Dhr. Koen Van De Putte Mevr. Cathy Macharis Dhr. Geert Gisquière Mevr. Lucie Evers 
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Namens Sharonomy NV Namens Smart Mobility 
– Expertise Centrum 
van Antwerp 
Management School 

Namens Stad Aalst Namens Stad 
Antwerpen 

Dhr. Alex Gaschard 

 

 

Dhr. Geert Vyncke Dhr./Mvr. Dhr./Mvr. 

Namens Stad Eeklo Namens Stad Tielt Namens Stadsbestuur 
Genk 

Namens Stapp.in België 

Dhr. Koen Loete  

 

Dhr. Guido Mehuys Dhr. Wim Dries 

 

 

Dhr. Dirk Houttequiet 

Namens Traxio vzw Namens Verbond van 
Belgische 
Ondernemingen 

Namens Vereniging van 
Vlaamse Steden en 
Gemeenten 

Namens Voka – Kamer 
van Koophandel 
Vlaams-Brabant 

Dhr./Mevr. 

 

 

Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Dhr. Peter Van 
Biesbroeck 

Namens Vrije 
Universiteit Brussel 

Namens vzw Sociale 
InnovatieFabriek 

Namens WVI - West-
Vlaamse 
Intercommunale 

Namens Zen Car 

Mevr. Caroline Pauwels  

 

 

Mevr. Kaat Peeters Dhr. Geert Sanders Dhr. Serge Starckmann  

 

Dhr. Thierry Deflandre 

 

 

Het origineel van de getekende Green Deal zal gedurende de looptijd door het departement LNE worden 
bewaard. Iedere partij zal één door het departement LNE voor eensluidend verklaarde kopie van de Green 
Deal ontvangen. 
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Artikel 15. Datum inwerkingtreding 

Deze Green Deal treedt in werking vanaf de dag na de ondertekening ervan door de laatste partij. De in de 
Green Deal opgenomen timing en planning dienen steeds ten opzichte van deze begindatum berekend te 
worden.
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18 2017_GR_00037 WEG/292-2013 - Infrastructuurwerken in kader van 

waterbeheersing: beveiliging lokale woongelegenheden, 3de 

verlenging 2017 - verrekening - Goedkeuring

Beschrijving

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

Het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016, agendapunt 16, waarbij de uitvoeringsmodaliteiten i.h.k.v. 

dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer en budgethouderschap zijn vastgelegd.

Juridische grond

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

wijzigingen.

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

 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht.

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

werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

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

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

Bijlagen

1. beslissing GR 25.06.2013

2. besluit CBS 21.10.2013

3. besluit CBS 21.11.2016

4. verrekening

5. offerte bijkomende werken

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad verleende in zitting van 25 juni 2013 goedkeuring aan het bestek met nr. WEG/292-2013 van de 

oorspronkelijke opdracht “Infrastructuurwerken in kader van waterbeheersing: beveiliging van lokale 

woongelegenheden”.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 oktober 2013 de oorspronkelijke opdracht gegund 

aan HAEZEBROUCK bvba, KBO nr. BE 0405115847, Schatting 56 te 8210 Zedelgem voor een bedrag van € 

157.377,75.
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Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 21 november 2016, de 3de verlenging voor dienstjaar 

2017 goedgekeurd.

Context en argumentatie

Ten gevolge van de laatste wateroverlast werd opdracht gegeven om enkele kritieke situaties snel aan te pakken, 

namelijk:

 werken aan de Scheidingsbeek ter hoogte van AZ Delta

 werken aan de Mandelbeek op de site College in de Zuidstraat

Scheidingsbeek ter hoogte van AZ Delta

Tijdens de werken aan de taluds, telkens kort na uitvoering, werd veel uitspoeling en verschuivingen vastgesteld. De 

taluds moesten over de volledig lengte van de beek voorzien worden van de nodige palen, planken, stekers en riettegels 

om erger te voorkomen.

Mandelbeek op site College in de Zuidstraat

Bij de laatste dreigende wateroverlast werd besloten om de Mandel te ontlasten door de koker af te sluiten en de 

Mandel rechtstreeks in het Kanaal te laten lopen. Het neerlaten van de schuif kende geen problemen. Wanneer de 

schuif terug werd opengezet ontstond er schade en het openzetten moet verder machinaal gebeuren. Er werd 

vastgesteld dat enkele schotten, kader en tandlat beschadigd waren. De schuif dient veiligheidshalve volledig uitgehaald 

te worden en vervangen.

Aan de aannemer werd gevraagd om een offerte in te dienen voor deze werken. In deze offerte zitten een aantal extra 

werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke opdracht waren voorzien en bij middel van een verrekening moeten 

worden goedgekeurd.

De opdracht is uitgeschreven om onvoorziene werkzaamheden uit te voeren. De hoeveelheden van de posten zijn dan 

ook vermoedelijke hoeveelheden die niet exact bij de opmaak van het bestek kunnen worden geraamd. Gezien de hoge 

kostprijs van de bijkomende werken werd ook nagezien welke posten in de vorige 3 dienstjaren niet of extreem weinig 

werden gebruikt. Van deze posten werden de vermoedelijke hoeveelheden met 50% en 10 % verminderd. 

De huidige verrekening wordt op die manier geraamd op:

- werken in min:                  - €   9.835,10

- bijkomende werken:         + € 86.100,20

Totaal huidige verrekening: + € 76.265,10

Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 48,46 %, waardoor het totale bestelbedrag met verrekeningen nu € 

233.642,85 inclusief btw bedraagt. Gezien de bijkomende werken een zeer hoge overschrijding betekenen van de 

oorspronkelijke opdracht, wordt het totaal bedrag van de uit te voeren werken in dit dienstjaar, binnen dit dossier, ook 

begrensd tot € 233.642,85 inclusief btw en/of tot het maximum beschikbare budget.

Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.

De leidend ambtenaar mevrouw Stephanie Van Hoecke verleende gunstig advies.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de dienst Leefmilieu en Water
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Advies

Kredietcontrole Financiën

Gunstig advies

Visum 2017/193  dd.27/01/2017

Kredietcontrole : voldoende beschikbaar op enveloppe 02 : 11.189.044,42 euro

T2017/1063  V2017/130

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Financiële informatie

Kosten ten laste van het budget van de Stad:

Infrastructuurwerken in kader van waterbeheersing: beveiliging van lokale woongelegenheden - 3de verl. 2017 / 

HAEZEBROUCK bvba / BE 0405115847 en vestigingsnummer 2.000.764.461. / € 157.377,75 incl.btw /

P02-0031/22600007/031900/DEP05-2/€ 116.976,75

P02-0031/22600007/031900/DEP05-2/€ 40.401,00

Huidige meerwerken

P02-0031/22600007/031900/€ 76.265,10

Besluit

Met algemene stemmen

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan de verrekening in de opdracht “Infrastructuurwerken in kader van waterbeheersing: 

beveiliging lokale woongelegenheden, 3de verlenging 2017". De meerwerken worden geraamd op € 76.265,10 inclusief 

btw.

Artikel 2

De uitvoering van opdrachten binnen dit dossier worden begrensd tot het nieuwe totaalbedrag van € 

233.642,85 inclusief btw en/of tot het maximum beschikbare budget.

13 februari 2017 22:10 - De voorzitter opent de besloten zitting

13 februari 2017 22:31 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 13 februari 2017
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