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gemeenteraad
Notulen open zitting Zitting van 23 oktober 2017
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gemeenteraadslid; mevrouw Caroline Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Greet Verhelle, 
gemeenteraadslid; mevrouw Michèle Hostekint, schepen; de heer Henk Kindt, schepen; de heer Gerdi 
Casier, gemeenteraadslid; de heer Frederik Nuytten, gemeenteraadslid; de heer Filiep Bouckenooghe, 
schepen; 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; mevrouw Justine Pillaert, gemeenteraadslid; mevrouw Lien Vuylsteke, 
gemeenteraadslid; de heer Bert Wouters, gemeenteraadslid; de heer Geert Sintobin, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Bart Wenes, voorzitter OCMW

Afwezig:
mevrouw Tania Feys, gemeenteraadslid; de heer Kurt Geldhof

23 oktober 2017 19:10 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2017_GR_00179 Notulen van de zitting van de gemeenteraad van 25 
september 2017 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen van de gemeenteraad d.d. 25.09.2017

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen van de 
vergadering van de gemeenteraad van 25 september 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
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Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 25 september 2017 worden goedgekeurd.

vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Filip Deforche: Geweld tegen 
gemeentepersoneel

Indiener(s):
Filip Deforche, Vlaams Belang

Toelichting:
Het recente incident aan het OCMW, waarbij heel wat schade aan het gebouw werd toegebracht, doet 
ons opnieuw een vraag stellen naar de veiligheid van het stadspersoneel in het algemeen en naar de 
toename van agressie anderzijds. 

Want sinds onze fractie hierover een 5-tal jaren geleden een eerste keer in de gemeenteraad hierover 
vragen stelde, is onze stad geëvolueerd, en niet altijd ten goede.

Mijn vraag is er dus een naar de stand van zaken betreffende het geweld, fysieke en verbale agressie 
tegen stadspersoneel, en beschadigingen van gemeenschapsgoederen. Worden er incidenten gemeld 
vanuit het stadshuis? Verbaal en/of lichamelijk geweld? Moet personeel door dit geweld dagen 
ziekteverlof opnemen, en hoe evolueert dit allemaal op een termijn van enkele jaren tijd? Is er met 
andere woorden sprake van een toename? Worden bijkomende veiligheidsmaatregelen in overweging 
genomen en dewelke?

Antwoord van schepen Henk Kindt:

Het incident van het OCMW kwam ook al aan bod in de OCMW-raad. 
De meldingen in het stadhuis worden organisatiebreed geregistreerd in een feitenregister. Dit kan 
enkel geraadplaagd worden door de werkgever, de vertrouwenspersoon, de externe 
preventieadviseur, psychosociale aspecten en de met het toezicht belaste ambtenaar. De evolutie 
komt ook telkens aan bod in de werkgroep Welzijn (vroeger comité van preventie en welzijn op het 
werk).

De evolutie in de feiten:
2012: 6
2013: 8
2014: 5
2015: 13 -> stijging door invoering van diftar op de recyclageparken 
2016: 11
2017: 12
De stijging in 2016 en 2017 heeft te maken met het feit dat het feitenregister van het OCMW werd 
toegevoegd aan het feitenregister van de Stad.
Het personeel moet hiervoor geen ziekteverlof opnemen. Dit valt ten laste van de 
ongevallenverzekering. In 2015 en 2016 was er telkens 1 persoon afwezig n.a.v. agressie op het werk 
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(één personeelsid van de Stad in 2015 en één personeelsid van het OCMW in 2016).

Een agressiebeheersbeleid werd ingevoerd sedert de risicoanalyse van 2010. Eén van de zaken zijn de 
opleidingstrajecten, klantgericht handelen en denken. Dit gebeurt regelmatig. De fysieke maatregelen 
worden telkens meegenomen in een nieuwbouw of renovatie. Er wordt bekeken of er maatregelen 
kunnen genomen worden om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Elke inkomende 
bezoeker wordt in het stadhuis bv. gefilmd. Twee nieuwe zaken zullen ingevoerd worden n.a.v. het 
subjectief onveiligheidsgevoel bij het personeel n.a.v. het zwaar incident in Diest waarbij een 
kantoorbediende overleden is: 
- Er wordt een alarmknop geïnstalleerd op de telefoonstellen. 
- Daarnaast zal ook het politieprotocol, momenteel aanwezig in het OCMW, uitgebreid worden naar de 
stadsdiensten en de recyclageparken.
Daarnaast kan er beroep gedaan worden op nazorgtrajecten in samenwerking met de externe dienst 
voor preventie.

Repliek van dhr. Filip Deforche:

We dringen erop aan aandachtig te zijn voor de veiligheid van het personeel.  De publieke ruimte 
moet een plaats zijn waar de kwetsbare Vlaamse mensen terecht kunnen en waar er geen plaats is 
voor geweld tegen het personeel.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Luc Martens: Actieplan in het kader van 
klimaatswitch

Indiener(s):
Luc Martens, CD&V

Toelichting:
Een tweetal weken terug kondigde Schepen Hostekint in de pers een actieplan aan om van de 
noodzakelijke “klimaatswitch” een praktijk te maken.

Ik neem aan dat zo’n actieplan uitgaat van een nulmeting en breder reikt dan het promoten van 
isolatie en het gebruik van groene energie. Het vereist m.i. een brede mobilisatie van diverse 
beleidssectoren, waardoor onvermijdelijk ook de SDG’s die door de VN werden geformuleerd in beeld 
komen.

Graag had ik vernomen 

 wat het stappenplan en tijdspad zijn dat het stadsbestuur voor ogen heeft;
 wat de uitgangspositie is van onze stad in de strijd tegen de CO2 uitstoot en de beheersing 

van de klimaatsverandering;
 hoe men de relatie ziet ten aanzien van de cataloog van SDG’s;
 hoe de monitoring en evaluatie van de vooruitgang die we maken op de diverse speerpunten 

van de SdG’s en m.i.b. het klimaat zal gebeuren.

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

U heeft correct geciteerd dat de klimaatswitches, die enkele weken geleden werden aangekondigd, 
eigelijk de start zijn van een gans traject dat vandaag wordt opgezet. Het is een traject waarbij de 
mensen kunnen participeren om in het voorjaar van volgend jaar te eindigen met een klimaatplan 
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waarbij uitvoering wordt gegeven aan het vernieuwd burgemeestersconvenant waarbij gezegd wordt 
dat 40% CO2 reductie moet gerealiseerd zijn tegen 2030 met daaraan gekoppeld een aantal 
adaptiemaatregelen.

Het projectplan kent een onderbouw en een bovenbouw.
waarbij in de bovenbouw een aantal acties gebundeld zullen worden (al bezig zijn of binnenkort op 
stapel staan) in  één geheel maar tegelijk ook een visie zal uitgezet worden voor de komende 
decennia.

SECAP kan opgedeeld worden in 4 werven nl. opmaak energieactieplan, ontwikkeling 
beleidsinstrumenten en monitoring, samenwerking met stadsactoren en adaptie binnen SECAP.
Werven 1 en 2 zijn in uitvoering, werf 3 is in opbouw. Dit gebeurt met heel veel burgers samen via 
enerzijds een on-line traject (klimaatswitch.be) en anderzijds een off-line traject waarbij naar de 
scholen toe wordt gegaan met het klimaatscholentraject waarbij ook in de Blekerijstraat een 
klimaathuis werd geopend. De bedoeling is te eindigen in het voorjaar van 2018 met een nieuw 
klimaatplan.

De doelstellingen zijn 40% minder uitstoot broeikasgassen, 27% hernieuwbare energie in het finale 
energiegebruik tegen 2030, 27% minder energieverbruik in 2030.

Volgens het onderzoek in de krant van West-Vlaanderen situeren we ons inderdaad in de middelmoot 
maar t.o.v. de andere centrumsteden scoren we wel heel goed wat betreft hernieuwbare energie, de 
groene warmte met het warmtenet.

Wat betreft de relatie met SDG's is er een nauwe verknoping, ook wat betreft het verhaal naar 
kinderen toe waarbij in het verhaal 'Globaal kabaal' gestapt wordt waarbij de Stad één van de 
pilootprojecten is. De Stad is daarnaast ook één van de pilootprojecten van VVSG die loopt t.e.m. 
2019. Er is uiteraard een nauw overleg tussen deze verschillende lopende trajacten.

In november wordt er afgetoetst met de deelnemers. ABF Research biedt hierin ondersteuning en in 
de ontwikkeling van de monitoring zal de burger centraal staan. Voorjaar volgend jaar zal hopelijk 
geëindigd worden met een afgewerkt klimaatplan maar dan start nog maar het werk voor de 
komende decennia.

Repliek van dhr. Luc Martens:

Dank voor de uitleg. Er zijn heel wat steden in Europa die grote inspanningen doen en naast de 
terechte bevraging van de burgers is het ook belangrijk daar te kijken wat de ervaringen zijn. Ik dring 
erop aan om de vooropgestelde planning te handhaven. Vlaanderen blijft achterop t.o.v. de 
doelstellingen die moeten gerealiseerd worden. Het is des te meer belangrijk dat de Stad in deze zijn 
verantwoordelijkheid neemt.

19:31 - Tania Feys, gemeenteraadslid betreedt de zitting

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Justine Pillaert: Spelen met de stad

Indiener(s):
Justine Pillaert, N-VA
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Toelichting:
Wie goed kijkt, ziet dat er in de stad hier en daar iets kleins verandert. Ik heb het niet over de 
grootste werken, maar over de details. Street art, speelprikkels, mobiele speelcontainers … Allemaal 
goedbedoelde kleine initiatieven om de stad kindvriendelijker te maken, iets waar wij als N-VA-fractie 
ook zeker achter staan. Dat totaalproject gebeurt onder de noemer ‘spelen met de stad’. Ook de 
buitenspeeldag, het project stadsdichter en de participatietrajecten met jongeren vallen daaronder.

Mijn vraag daarover luidt als volgt: Welke doelgroep wordt precies beoogd met het project? Wat is de 
meerwaarde voor die doelgroep? Welk budget werd daarvoor voorzien en wat werd er tot nu al aan 
het project uitgegeven? 

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

De doelstelling is de Stad een stuk kindvriendelijker te maken door een een aantal structurele 
maatregelen en een aantal tijdelijke initiatieven waarbij een aantal doelstellingen worden nagestreefd 
zoals speelprikkels inrichten in het centrum, de beeldkwaliteit verhogen, jonge kunstenaars betrekken 
bij het project, participatie van de burgers bij de uitvoering ervan verhogen maar vooral een 
kwalitieve invulling geven aan de publieke ruimte. De doelgroep is uiteraard ieder kind en iedere 
jongere in de Stad maar ook iedere inwoner of bezoeker van de stad.

 Zomerspeelplaats:
De zomerspeelplaats werd reeds voor de derde keer ingericht. De zomerspeelplaats biedt 
gratis plezier aan kinderen en is een fijne ontmoetingsplaats voor jong en oud. Dit wordt 
telkenmale verplaatst. Dit jaar is dit naar Licht en Ruimte gegaan. Er is ook een wedstrijd aan 
gekoppeld. Dit heeft de sociale cohesie in de buurt versterkt.

 De mobiele speelcontainers:
Deze containers reizen de Stad rond tussen juni en september. Dit aanbod werd uitgebreid 
van 2 naar 6 containers waardoor elke buurt, elke wijk meermaals kan aangedaan worden.
In de speelcontainer zit spelmateriaal dat de kinderen tussen 3 en 12 jaar gratis kunnen 
gebruiken. De jonge kunstenaars voorzien de containers van mooie tekeningen. De sociale 
initiatieven voorzien de containers van inhoud en het versterkt ook de sociale cohesie in de 
buurt door de rol van meter en peter.

 De mobiele pannasoccer:
Dit is een technisch voetbaldspel gespeeld in een ronde of ovale constructie. Deze 2 
pannevelden duiken op in de stad op verschillende openbare plaatsen van april tot oktober.
In de winter kunnen deze gehuurd worden door verschillende initiatieven waardoor er een 
kleine return is voor de stad.

 Buitenspeeldag:
Op de buitenspeeldag worden de kinderen tussen 3 en 12 jaar aangespoord om buiten te 
spelen en te sporten in hun eigen buurt. De straat worden dan autovrij gemaakt om zo ruimte 
te geven aan kinderen.

 Ik speel met de stad:
Vele speelprikkers zoals urban art, ping-pongtafel, volleybalnetten, basketbalringen.
Jonge, lokale kunstenaars werken concrete voorstellen uit om interactieve speelprikkels en 
smiles in het centrum. 

 Stadsdichter:
Met dit project worden kinderen en jongeren uitgedaagd tot participatie en talentontwikkeling. 
De doelgroep is 3de graad basisonderwijs.

 Kinderateliers voor kinderen van winkelende ouders waarbij tijdens shopmomenten workshops 
worden georganiseerd voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

 Participatietrajecten zoals toekomstVANRSL (belevingsonderzoek rond de toekomst van de 
Stad), Den overdracht (kinderen met verschillende achtergronden worden met elkaar 
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verbonden rond het thema "toekomst van de Stad", Gangmakers en koplopers (kinderen te 
betrekken bij mobiliteit in de stad) en Globaal Kabaal (rond duurzaamheid en duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen)

Het totale budget is 239.500 euro waarvan reeds 114.743,22 euro werd uitgegeven en 57.000 euro 
nog openstaande zijn waarbij we dus uitkomen op een globaal budget van 14 euro per kind.
De doelgroep is niet elk kind of jongere maar het bereiken van alle inwoners van de stad door het 
kwalitatief invullen van de ruimte en het versterken van de sociale cohesie.
De Stad vormt ook inspiratie van andere steden.

Repliek van mevr. Justine Pillaert:

Er zijn verschillende doelstellingen maar de investering is opgegaan in het uitvoerig antwoord. De 
opkomst is eerder mager. Op het afsluitfeest van Spelen in de Stad was de opkomst ook eerder 
mager. Er waren meer dozen dan kinderen. Ook in de krant stond te lezen dat de opkomst van 
kinderen in de Sint-Amandskerk mager is. 
Het budget is heel hoog. De werkingsmiddelen bedragen slechts 50.000 euro van het gespendeerde 
bedrag en de rest (122.000 euro) is voor de erelonen voor deskundigen en andere erelonen. De kloof 
is eigenlijk nog groter want van 239.000 euro gaat 183.000 euro naar erelonen. Voor wie zijn deze 
erelonen? Dit is een kaakslag voor de jeugdbewegingen en jeugdwerking want blijkbaar is het 
belangrijker dat 122.000 euro naar erelonen gaat. Patricipatie zou bij de jeugdbewegingen moeten 
liggen.
Spelen in de Stad zou voortaan eigenlijk spelen met het geld van de Stad moeten zijn.

Antwoord van schepen Michèle Hostekint:

Je begint hier alles door elkaar de haspelen: subsidies voor de jeugdbewegingen is een heel andere 
zaak dan Spelen in de Stad.
Het gaat hier over 14 euro per kind. De kinderen zijn heel tevreden.

Repliek van Justine Pillaert:

Ik doe niets af van het project. De 122.000 euro zou beter ingezet worden voor effectief spelen in de 
Stad en niet voor erelonen.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Lieve Lombaert: De veiligheid in Roeselare

Indiener(s):
Lieve Lombaert, N-VA

Toelichting:
De laatste weken zijn er een aantal gewelddadige incidenten geweest. Er was de oproep om een 
aanrander op te sporen via het TV programma ‘Faroek’. Verder werden er niet één maar wel degelijk 
drie kinderen aangerand door een bende jongeren. Een dertienjarige jongen werd geslagen en moest 
met een hersenschudding in het ziekenhuis worden opgenomen. De twee andere kinderen konden 
wegfietsen. Aan de spiraalbrug hokken er voortdurend hangjongeren die daar niet thuis horen. Op 17 
oktober 2017 werd op het “Oud Kerkhof” een oudere heer lastig gevallen door een bende jongeren. 
Hij was er het graf van zijn overleden vrouw aan het poetsen naar aanleiding van Allerheiligen.

Deze incidenten zijn zeker niet alleenstaand. De plaatsen waar dergelijke incidenten voorkomen, 
veranderen voortdurend. Er zijn immers tal van locaties waar door gebrek aan rechtstreeks zicht en 
zodoende gebrek aan sociale controle een onveilige omgeving is ontstaan.
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Mijn vraag is de volgende:
Wat zal het huidig bestuur ondernemen om van Roeselare een veiliger stad te maken? Wat is jullie 
plan van aanpak?

zie antwoord bij volgende vraag.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Immanuel De Reuse: Veiligheid van onze 
kinderen

Indiener(s):
Immanuel De Reuse, Vlaams Belang

Toelichting:
Bij deze vraag ik u volgende vraag om uitleg aangaande "veiligheid van onze kinderen " op de agenda 
van de gemeenteraad van komende maandag 23 oktober te willen plaatsen.

Roeselare – eens een vredig provinciestadje – komt de laatste tijd vooral in beeld met voor onze stad 
onrustwekkende (nieuwe) vormen van criminaliteit.

Ik keer nog niet te ver in de tijd terug als ik u allen herinner aan de jonge fietser die vorig jaar na een 
avondje uit van zijn fiets werd geslagen. Zinloos geweld. Ondertussen volgen de feiten zicht op. Onze 
kinderen voelen zich niet meer veilig.

Ik moet ongetwijfeld het VTM- opsporingsprogramma met Faroek niet in herinnering brengen. Daar 
werd een jong meisje aan de fietsenstalling van het station lastig gevallen. Gelukkig kon ze haar uit de 
voeten maken en vluchten naar een hotel waar ze - en iedereen kent de camerabeelden- zich kon 
losmaken van de aanvaller en erger voorkomen. Ondertussen zijn er al drie gevallen van 
geweldpleging tegen jonge kinderen ter hoogte van de spiraalbrug. Kinderen rond de leeftijd van 13-
14 jaar.

Hoog tijd dus om in te grijpen en een actieplan op te stellen.

Mijn vraag is dan ook heel simpel: wat doet onze stad om dergelijk zaken te voorkomen, hoe grijpt 
men in? Hoe werkt men samen met de scholen om de kinderen te wapenen tegen dergelijke vormen 
van criminaliteit?

Antwoord van burgemeester Kris Declercq:

Over de feiten kunnen er geen details gegeven worden omdat het onderzoek nog lopende is. In ieder 
geval is het niet aanvaardbaar en moet het bestreden worden.

Vorige week zaterdag heb Ik contact opgenomen met de zonechef. Er werd gevraagd om dit nauw te 
onderzoeken en de gepaste maatregelen te nemen op korte termijn. Dit dient ook in discreto te 
gebeuren. Er werd ook advies gevraagd voor een aantal structurele toekomstige maatregelen.

Veiligheid is de absolute prioriteit. 

Op vijf punten zijn we daar mee bezig:
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- camera's  en cameraschild: Momenteel zijn er 56 camera's. In 2014 waren er slechts 8 camera's. Het 
nut werd ook bewezen zoals bleek in het programma Faroek. De navolgbaarheid stijgt door de 
aanwezigheid van de camera's, ook privé-camera's. Dit jaar zullen nog 5 camera's in werking gesteld 
worden. Volgend jaar zullen nog 15 camera's aangekocht worden voor de fietsersdoorgang aan het 
Wielermuseum, Stationsplein, Oostraat-Jan Mahieustraat, Zuidstraat, t' Hof van 't Henneken, de 
Coninckplein,... Aan de politie en stuurgroep politie wordt advies gevraagd omtrent de plaats.
Camerabewaking heeft zijn nut maar is uiteraard geen mirakeloplossing. Het heeft ook een repressief 
karakter.

- toezicht op bepaalde plaatsen: Het toezicht werd daar versterkt. Dit gebeurt regelmatig op 
verschillende plaatsen. Wekelijks is er overleg met de politie. De indicaties worden goed opgevolgd. Er 
werd daar ook in geïnvesteerd.

-Screening van plaatsen op het openbaar domein: Door de Stad wordt volop geïnvesteerd in het net, 
transparant, verlicht en verzorgd houden van het opendaar domein. Meldingen kunnen gebeuren via 
1788. De burgers kunnen zelf info aanbieden, ook kinderen kunnen hun ervaringen aanbieden. Het is 
ook een goed idee om dit  deel te laten uitmaken van een eductief pakket "Wat doe ik in nood ?"
Maandelijks komen er zo'n 800 meldingen binnen. Veel meldingen komen binnen m.b.t. herstellingen, 
vuiligheid, veiligheid... Dit zijn de eerste indicaties als het gaat over een een onveilig gevoel.  De 
gemiddelde doorlooptijd is 11 dagen.
Bij de inrichting van het openbaar domein wordt ook rekening gehouden met de principes van CPTED 
(crime prevention through environmental design), zijnde zichtbaarheid, toegankeljkheid, 
eenduidigheid, aantrekkelijkheid.
Er werd ook voorgesteld om een nieuwe screening te doen op verschillende plaatsen om na te gaan of 
die plaatsen aan bovengenoemde criteria voldoen.

- De stad is historisch gezien ondergefinancierd t.o.v. andere centrumsteden in het kader van het 
strategisch veiligheids- en preventieplan. Dit werd reeds meermaals aangekaart bij minister Jambon. 
De middelen volstaan helemaal niet. Omdat de objectieve criminaliteitscijfers dalende zijn, krijgt de 
Stad ook minder middelen. Bij de gemeenschapswachen zitten we ook met een historisch tekort. 
Destijds werd die opportiniteit onvoldoende aangegrepen om hier maximaal op in te zetten. Dit 
dateert van zo'n vijtien jaar geleden. Vandaar werd in het conclaaf beslist om meer middelen te 
voorzien voor het uitbreiden van de equipe gemeenschapswachten. Er zal niet gewacht worden op 
middelen van de hogere overheid.

- Vorig jaar werd gestart met de integrale veiligheidscel, omdat over preventie en representie, niet 
alleen in het kader van het openbaar domein, niet alleen in het kader van  camara's, niet alleen in het 
kader van mensen die rondlopen maar ook in het kader van hoe kunnen we info best dissemineren. 
Uw voorstel is in deze context relevant omdat ook de scholen hierover nader dienen geïnformeerd te 
worden zonder de kinderen bang te maken en met de juiste boodschap. Er is nu een subjectief 
onveiligheidsgevoel naar aanleiding van de onlangs gebeurde feiten maar anderzijds werpen de 
inspanningen van de politie zijn vruchten af.

Repliek van mevr. Lieve Lombaert:

Blij met de voorgestelde dingen. Onze fractie staat ook achter de nultolerantie en het kordaat zijn. De 
uitbreiding van camera's is ook positief maar de fractie pleit voor het opzetten van ANPR camera's met 
nummerplaatherkenning. Ondanks de camera's op het kerkhof wordt er voorgesteld om het kerkhof 
opnieuw 's nachts te sluiten. De screening is ook belangrijk. Momenteel zijn er veel hangjongeren aan 
de spiraalbrug. Dit zorgt ook voor een onveiligheidsgevoel. Belangrijk is dat met de verschillende 
diensten samengewerkt wordt om ervoor te zorgen dat de Stad een veilige Stad wordt.

Repliek van dhr. Immanuel De Reuse:
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De communicatie is heel belangrijk, ook naar de kinderen toe. Je moet ze niet bang maken, maar 
objectief informeren. Er wordt voorgesteld om dit heel snel te doen. Werken de 
gemeenschapswachten op vaste uren of kunnen ze flexibele uren werken zodat ze op cruciale 
momenten aanwezig zijn bv. bij de aanvang van de scholen?

Antwoord van de Burgemeester Kris Declercq:

De gemeenschapswachten hebben flexibele uren en in afspraak met de gemeenschapswachten zelf. 
Er zullen ook camera's voorzien worden op het Kerelsplein en op het oud kerkhof. 

Repliek van mevr. Lieve Lombaert:

Er werd vastgesteld dat op het kerkhof de bladeren van de bomen voor de camera's komen wat ook 
hinderlijk is voor de beelden. 

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Greet Verhelle: Toerist in eigen stad - Fier op 
Roeselare

Indiener(s):
Greet Verhelle, CD&V

Toelichting:
Deze zomer werd de actie Toerist in eigen stad – Fier op Roeselare gelanceerd.

Niet alleen de klassieke toeristische attracties zoals het Wiemu, de Rodenbachbrouwerij en het kasteel 
van Rumbeke kwamen hierbij aan bod. 
Ook enkele minder gekende, maar daarom niet minder interessante initiatieven zoals het kappers- en 
het filmmuseum werden extra in de kijker gezet. 
De tijdelijke tentoonstelling in het SASK rond Draad-poppentheater werd eveneens door talrijke 
bezoekers gesmaakt.

Graag wil ik hier vragen naar de respons.
Beantwoordde deze actie aan het vooropgezette doel?
Hoe waren de reacties van de deelnemende toeristen, maar ook die van de betrokken organisatoren?
Komt er volgend jaar een vervolg aan deze actie,  eventueel met enkele andere toeristische attracties 
of in een vernieuwde vorm ?

Antwoord van schepen Dirk Lievens:

De actie werd in eerste instantie alleen via Facebook verspreid.
Vanuit de klankbordgroep Toerisme kwam de vraag om een ruim bezoekersaanbod te voorzien. De 
suggestie kwam om het eigen aanbod in de Stad te gebruiken. Naast social media werd ook een 
folder verspreid.

De dienst Toerisme stelde als doel 50 ambassadeurs te bereiken. Uiteindelijk kwamen we uit op 65 
ambassadeurs en ambassatrices die minstens 6 van de 9 locaties hebben bezocht. De actie wordt nog 
ten gronde geëvalueerd maar een eerste rondvraag leerde ons dat de deelnemende locaties positief 
staan tegenover het initiatief.
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Het is de bedoeling om dit volgend jaar te herhalen en open te trekken naar alle bezoekers aan de 
stad onder de noemer TOERIST#VANRSL.

Repliek van mevr. Greet Verhelle:

Blij dat de actie in 2018 een vervolg krijgt.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Bert Wouters: Preventie van 
sigarettenpeuken op straat

Indiener(s):
Bert Wouters, Groen

Toelichting:
Rond zwerfvuil en opruimen ervan bestaan er een aantal actieplannen en dat is nodig. Aangezien er 
bijna nergens binnen mag gerookt worden (handelszaken, openbare gebouwen) worden veel peuken 
op straat gegooid. Tot ergernis van velen, al kan ik als roker ook meegeven dat veel rokers hun 
peuken liever in een asbak of vuilbak deponeren. Ik stel dan ook graag de vraag of de stad een 
specifiek beleid voert of wil voeren rond het vermijden van peuken op straat? Kunnen er verregaande 
afspraken gemaakt worden met horeca? Misschien is er ook bijzondere aandacht nodig bij 
verzamelplaatsen voor jongeren? Kunnen handelaars hierin betrokken worden?

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

Het aantreffen van sigarettenpeuken is iets waar veel mensen zich aan ergeren en wat bv. ook heel 
vaak in verslagen van opkuisacties naar voor komt. Sigarettenpeuken is een fractie van zwerfvuil dat 
effectief overal aangetroffen wordt, zowel langs straten, op pleinen, maar ook langs wegen, in 
bermen, graskanten, beken en dit zowel in verstedelijkte als in landelijke omgevingen.  Ook is het niet 
gemakkelijk om sigarettenpeuken efficiënt op te kuisen.

Sigarettenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat, een soort schuimplastiek, dat dient ter zuivering 
van de tabaksrook. De filter van de sigarettenpeuk is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, 
waardoor de sigarettenpeuken ook lang zichtbaar blijven, in het straatbeeld , in bermen, grachten,..

Als sigarettenpeuken nat zijn, kleven ze gemakkelijk aan harde oppervlakten en vermoeilijkt dit nog 
het opkuisen.  Sigarettenpeuken drijven af met het regenwater in goten, in slikputjes,.. Het opvegen 
lukt dan in veel gevallen niet meer.

Nochtans , als iedereen zijn verantwoordelijkheid zou nemen, zou dit geen probleem moeten 
vormen.  

In artikel 2.7.4 - §3 van het algemeen gedeelte van het politiereglement staat immers: ‘ wegwerpen 
van peuken op het openbaar domein is verboden’.

In principe kan hiervoor dus, bij vaststelling, een GAS opgemaakt worden.

Horecazaken worden  bv. ook op hun verantwoordelijkheid gewezen in de aanpak van 
sigarettenpeuken.

In “Hoofdstuk 3 : Regels inzake het plaatsen van terrassen en rokersstoepen” van het specifiek 
gedeelte van het politiereglement staat immers:
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"Artikel 3.7 
De uitbater is ertoe gehouden om dagelijks de omgeving op en rond het terras of rokersstoep net te 
houden, en hij moet instaan voor het opkuisen van het afval dat door het gebruik van het terras of 
rokersstoep ontstaat (glasscherven, sigarettenpeuken, verpakkingen van koekjes, servetten, …)".

Het moet gezegd dat het probleem van het aantreffen van sigarettenpeuken ‘op straat’ vergroot is, 
 sedert het rookverbod in openbare gebouwen en horecazaken is ingevoerd.

Bij de start van het coachingtraject in Roeselare en de analyse van moeilijk aanpakbare 
afvalproblematieken én in de zoektocht naar mogelijke acties, kwam de problematiek van de 
sigarettenpeuken aan bod en het feit dat ze op de verharding t.h.v. het stationsplein zo moeilijk 
opkuisbaar zijn.

Enkele keren per week passeert sociale tewerkstelling er met de gluttonstofzuigers om de platen, 
maar vooral ook de gleuven ‘sigarettenpeukvrij’ te maken, maar dit is een heel tijdrovend werk.

Daarom werd in het actieplan van het coachingtraject, dat stad Roeselare voor 2 jaar afsloot met de 
Mooimakers en OVAM, als actie 7 opgenomen:  
'proefproject structurele aanpak verharding stationsomgeving en een proefproject rond het plaatsen 
van sigarettenpeukhouders t.h.v. het vernieuwde station’.

Wat houdt de actie concreet in:

1. Het opzetten van een proefproject voor het vullen van de voegen:
Er wordt een proefproject opgezet voor het vullen van de voegen aan het Station met 
gemodifieerde mortel. Het traject dat verhard wordt i.k.v. het proefproject, betreft een strook 
van de platen langs de zijkant van het station. De betreffende voegen worden gevuld.
De bedoeling van dit proefproject is kijken hoe het best de voegen kunnen opgevuld worden 
zodat sigarettenpeuken en klein afval er niet meer in blijft hangen.
Als dit proefproject  positieve resultaten kent en het financieel uitvoerbaar blijkt, wordt 
overwogen om de platen van het ganse stationsplein te hervoegen. 
Sedert halfweg september 2017 is gestart met de monitoring van alle aanwezig zwerfvuil, 
inclusief dus het tellen van de aangetroffen sigarettenpeuken op deze locatie. Dit gebeurt 2 
keer per week. Alle resultaten worden bijgehouden. 
Na uitvoering van het proefproject wordt verder gemonitord om te zien of het 
zwerfvuilprobleem (en meer bepaald de aanwezigheid van sigarettenpeuken) er vermindert.  

2. Plaatsen sigarettenpeuken  t.h.v. de ingang van het stationsgebouw:
T.h.v. het  stationsomgeving is er vooral last van sigarettenpeuken.  Er wordt opgekuist met 
de Gluttons en manueel, maar de sigarettenpeuken blijven er liggen en vormen een echt 
probleem.  
De bedoeling is om t.h.v. de publieksingangen van het stationsgebouw sigarettenpeukhouders 
te plaatsen. Per ingang worden 2 sigarettenpeukhouders geplaatst. Momenteel zijn 2 
ingangen operationeel. 
Hiervoor werden de nodige afspraken gemaakt met de NMBS en B-rail.  
Vooraf: 
Er wordt halfweg september 2017 gestart met het invullen van de netheidsbarometer 
(betekent het tellen van alle aangetroffen zwerfvuil).  Voorstel is om de metingen te doen op 
maandagmorgen en donderdagnamiddag. 
Er wordt gemonitord in een perimeter van 4 op 10 m.   Hiervoor werden voorafgaandelijk 
afspraken gemaakt met alle organisaties die in de omgeving van het station opkuisen (Ecovelo 
 in opdracht van het station, De Lochting die er wekelijks meerdere keren het stationsplein 
opkuist met de gluttons). 
Alle meetgegevens worden digitaal bijgehouden.
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 Plaatsen peukenhouders: 
Half november 2017 worden de peukenhouders geplaatst. Bij de peukenhouders moet er ook een 
vuilnisbak worden geplaatst om het ander afval erin weg te krijgen.
I.k.v. het coachingtraject krijgen we 4 peukenhouders in bruikleen. Aan de voor- en zijkant van het 
stationsgebouw worden er telkens 2 peukenhouders geplaatst op een houder als proefproject. 
T.h.v. de toegang naar de ondergrondse parking wordt er aan het gebouwtje naast de badgehouder, 
een hangmodel peukenhouder opgehangen als proefproject.  Deze wordt voorzien door de NMBS zelf.
De monitoring loopt gedurende de ganse proefperiode. 
Het proefproject loopt tot halfweg  januari 2018.  In januari 2018 volgt dan een evaluatie van het 
proefproject.  
Als de resultaten van het proefproject meevallen, zal gekeken worden in hoeverre het proefproject 
kan uitgebreid worden. Mogelijks worden dan op verschillende openbare plaatsen peukenhouders 
geplaatst. 

Tevens wordt gekeken in hoeverre het proefproject misschien kan uitgebreid worden naar de horeca 
en welke stappen hier kunnen in worden ondernomen.

Naast de inzet van eventuele structurele voorzieningen, wordt in 2018 in kader van de 
communicatiecampagne ‘Net Roeselare’ ook nagedacht over een passende sensibiliserende campagne. 

U ziet dat we het probleem zeker ter harte nemen en we via het opzetten van een proefproject 
voorafgaandelijk kennis willen opdoen om te zien hoe een bredere aanpak kan opgevat worden, door 
de inzet van verschillende acties en het aanspreken en mobiliseren van verschillende doelgroepen.

We willen hier blijvend op de kennis en aanpak van de Mooimakers en OVAM bij andere steden en 
gemeenten kunnen rekenen. 

Repliek van dhr. Bert Wouters:

Blij met de nieuwe proefprojecen. Er wordt voorgesteld om ook af te spreken met de handelaar.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Steven Dewitte: hulp voor ouderen en minder 
validen 

Indiener(s):
Steven Dewitte, Groen

Toelichting:
Volgend jaar deze tijd zijn de verkiezingen al voorbij.

Ik stond even stil bij het verloop van de vorige verkiezingen. Daarbij viel mij iets op.

Veel mensen kijken er naar uit om hun stem uit te brengen en willen zelf voldoen aan de 
opkomstplicht. Door omstandigheden valt dit hen echter zwaar. 

Hierbij denk ik aan jonge ouders met kleine kinderen (in het bijzonder alleenstaande ouders) 
maar ook aan ouderen die minder mobiel zijn en 
zeker ook aan mensen met een beperking. 

Deze burgers hebben het moeilijk bij het aanschuiven, bij de papieren rompslomp en bij het betreden 
van het bekende hokje.
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Vanuit de politiek willen we iedereen zo veel mogelijk activeren om zelf zijn  stem uit te brengen en 
tegelijk het aantal volmachten beperken. Een democratisch principe. 

We willen ook jongeren warm maken voor politiek en hen opvoeden tot burgerzin.

We willen daarnaast ook generaties dichter bij elkaar brengen.

Om deze redenen lijkt het ons een positief idee om als stadsbestuur een oproep te lanceren naar de 
jeugdverenigingen  en de zorgopleidingen om die ouderen en andersvaliden te begeleiden bij de 
stembusgang.  Uiteraard geldt de oproep ook voor niet georganiseerde jongeren die zich hiervoor 
geroepen voelen.

Een tweede mogelijkheid is dat diezelfde jongeren voor opvang en animatie instaan voor de kleintjes 
terwijl mama of papa hun stem uitbrengen.

Dit kan zowel worden aangeboden in de gewone stembureaus als in de woonzorgcentra waar een 
stembureau is geïnstalleerd.

Mijn vraag is concreet:

Is het stadsbestuur bereid deze oproep naar de Roeselaarse jeugd lanceren en zo ja is het 
stadsbestuur ook bereid de regie van dit vrijwilligerswerk  op zich te nemen? 

Antwoord van schepen Marc Vanwalleghem:

Bij de organisatie van de verkiezingen besteedt de stad telkens veel aandacht aan de toegankelijkheid 
van de verschillende locaties en stembureaus. Bij het inrichten van de stemlokalen worden steeds de 
nodige maatregelen genomen om in een zo optimaal mogelijke toegankelijkheid te voorzien. Zo is elk 
stembureau voorzien van:

 een hellend vlak waar er zich trappen bevinden
 twee parkeerplaatsen voor mindervaliden dicht bij de stembureaus
 een aangepast stemhokje per stembureau

Om iedereen zoveel als mogelijk de kans te bieden om hun stem uit te brengen werden in 2014 voor 
het eerst stembureaus ingericht in een aantal woonzorgcentra. Dit was o.a. het geval in WZC De 
Zilverberg en in WZC Sint-Henricus. Ook voor de verkiezingen van 2018 werd reeds in september 
gevraagd aan de twee locaties of er opnieuw een stembureau kan ingericht worden. Ook aan WZC De 
Waterdam zal de vraag gesteld worden. Vorige verkiezing was dit onmogelijk wegens de 
verbouwingswerken.

Omdat de toegankelijkheid van de stembureaus belangrijk is, wordt dit aspect ook telkens 
meegenomen in de evaluatie van iedere verkiezing. Zo werd beslist om geen stembureaus meer in te 
richten in het CVO gelegen in de Kokelarestraat. Omdat er hier werd vastgesteld dat deze locatie niet 
voldeed om in een vlotte toegankelijkheid te voorzien.

Om iedereen zoveel als mogelijk de kans te geven zijn stem uit te brengen werd ook gekeken in een 
zo goed mogelijke spreiding van de verschillende stembureaus. In totaal worden stembureaus in 19 
verschillende locatie ingericht.

De vraag om een oproep te lanceren naar vrijwilligers om in te staan voor begeleiding, opvang en 
animatie en de regie hiervan door de stad te laten opnemen is echter niet haalbaar. De organisatie 
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van de verkiezingen zorgt reeds voor een extra werklast bovenop de reguliere werking voor de 
betrokkene diensten. De coördinatie van deze oproep, de organisatie van deze vrijwilligersinzet is een 
opdracht die onvoldoende kwalitatief kan worden opgenomen binnen het team dat instaat voor de 
organisatie van de verkiezingen.

Om dit uit te werken rekenen we al snel op een inzet van een 3-tal vrijwilligers per locatie. Wat neer 
zou komen op een totaal van 57 vrijwilligers.

Aan uw oproep kunnen we dus momenteel niet aan voldoen.

Repliek van dhr. Steven Dewitte:

Dank om eraan te werken. Ik heb begrip dat dit niet altijd eenvoudig is. Er wordt voorgesteld om dit 
mee te nemen voor de volgende verkiezingen. 

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Gerdi Casier: Vereenzaming in de Stad

Indiener(s):
Gerdi Casier, Sp.a

Toelichting:
Wat doet het bestuur om vereenzaming in de stad aan te pakken? Welke acties worden ingepland?

Wanneer en hoe zijn die georganiseerd?

 

Antwoord van dhr. Filiep Bouckenooghe:

Dit is een terechte vraag. De avonden worden langer, de eenzaamheid slaat meer toe.
De associatie met senioren klopt niet altijd. Er zijn ook heel wat jongeren die met eenzaamheid 
geconfronteerd worden. De doelgroep is groter dan men op het eerste zicht denkt.
Mensen kunnen langer thuisblijven waardoor de mensen sneller in een isolement kunnen raken.
Het hebben van een netwerk maakt een groot verschil. Er moet ook daar op ingewerkt worden.
Veel kleinere maatregelen leiden ertoe dat mensen uit dit isolement geraken.
Er zijn vijf krachtlijnen:
1. Informatie over laagdrempelig aanbod moet bekendgemaakt worden bij wie het moet weten. De 
maatschappelijke werkers, dienstverlening, hulpverlening moeten op de hoogte zijn van het huidig 
aanbod.
bv. via Welzijnswijzer, Elk telt site, sociale nieuwsbrief
2. Het is de bedoeling om mensen uit dit isolement te halen. Er wordt meer ingezet op brugfiguren 
rond kinderkansen en onderwijs, outreachend werken door straathoekwerk, oe ist campagne waarbij 
80-jarigen worden bezocht door vrijwilligers.
3. Sociale contacten stimuleren op basis van vertrouwen, geregeld contact, mensen toeleiden naar 
vrijetijd, laagdrempelige ontmoeting, grondrechten,...
bv. mobiele jongerenwerkers, Laagdrempelig aanbod zoals de Toverbox
4. Ontmoeting te stimuleren vanuit eigen vaardigheden en interesses. 
bv.Tovertuin waardoor de ouders via de kinderen uit hun isolement kunnen komen, oudergroepje, 
dienstencentra,...
5. Toeleiden en stimuleren van het regulier netwerk.
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bv. het verenigingsleven, buurtinitiatieven, 

De verzameling van de initiatieven kunnen dit isolement doorbreken. Maar ook wij, de mantelzorgers, 
de zorgverleners, de thuisverpleegkundigen, ... kunnen een rol spelen om in hun dagdagelijkse 
contacten die ze reeds hebben de eenzaamheid te "doorprikken".

Repliek van dhr. Gerdi Casier:

Ik hoor graag de initiatieven opnoemen omdat ik dan redelijk overtuigd ben dat strategisch 
vindgericht gewerkt wordt.

2 2017_GR_00165 Vervanging van een gemeenteraadslid: onderzoek 
van de geloofsbrieven van de 12de opvolger - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 9 van het gemeentedecreet bepaalt dat de afstand van mandaat definitief is van zodra 
de gemeenteaad hiervan kennis neemt.

 Artikel 16 van het gemeentedecreet bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht worden 
overeenkomstig artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet. Dit artikel  bepaalt dat de 
gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

 De omzendbrief BB – 2012/2 d.d. 19.10.2012 bepaalt dat de geloofsbrieven de schriftelijke 
bewijsstukken omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet 
voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn 
verkiezing geen bezwaren zijn.

 Artikel 58 van het lokaal- en provinciaal kiesdecreet: Om tot gemeenteraadslid of 
stadsdistrictsraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en moet 
men de kiesvoorwaarden, vermeld in artikel 8 of 11, behouden en mag men zich niet in een 
geval van schorsing of uitsluiting, als vermeld in artikel 15, § 1 en § 2, bevinden.

Bijlagen
1. Ontslag van Maxim Deweerdt als raadslid
2. PV gemeenteraadsverkiezing 2012
3. Afstand van mandaat van mevr Hilde Desimpelaere
4. Afstand van mandaat van mevr Mieke Parmentier
5. Afstand van mandaat van mevr Mieke Parmentier (e-mail)
6. Afstand van mandaat van dhr Arne Beyens
7. Mail dienst Burgerzaken S Van Huyneghem en N Viaene
8. Uittreksel uit het bevolkingsregister Tine Huyghebaert
9. Brief aan dhr Kurt Geldhof
10. Uittreksel uit het bevolkingsregister
11. Verklaring op eer
12. Uittreksel uit het strafregister
13. Onderzoek geloofsbrieven

Context en argumentatie
Dhr. Maxim Deweerdt, gemeenteraadslid, deelde in zijn e-mailbericht d.d. 
8 september 2017 mee dat hij ontslag wenst te nemen in zijn functie van gemeenteraadslid.
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De voorzitter van de gemeenteraad, mevr. Ria Vanzieleghem, nam kennis van zijn ontslag als 
gemeenteraadslid.

Uit het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdstembureau van de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2012 en het besluit van 21 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 
betreffende de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 blijkt dat:

 de heer Jurgen Verstraete verkozen werd als 1ste opvolger op de lijst N-VA (afstand van 
mandaat bij brief d.d. 16.12.2012)

 de heer Tom Vanblaere verkozen werd als 2de opvolger op de lijst N-VA (afstand van 
mandaat bij brief d.d. 16.12.2012)

 mevr. Ingrid Van Wassenhove verkozen werd als 3de opvolger op de lijst N-VA (afstand van 
mandaat bij brief d.d. 16.12.2012)

 mevr. Lieve Lombaert verkozen werd als 4de opvolger op de lijst N-VA: (raadslid 
installatievergadering d.d. 2.01.2013)

 dhr. Maxim Deweerdt verkozen werd als 5de opvolger op  de lijst N-VA: (raadslid 
installatievergadering d.d. 2.01.2013 - ontslagnemend)

 mevr. Hilde Lefere-Desimpelaere verkozen werd als 6de opvolger op de lijst N-VA 
Met het schrijven d.d. 11.09.2017 deelt mevr. Hilde Lefere-Desimpelaere mee dat zij afstand 
doet van haar mandaat.

 mevr. Mieke Parmentier verkozen werd als 7de opvolger op de lijst N-VA
Met het e-mailbericht d.d. 14.09.2017 deelt mevr. Mieke Parmentier mee dat zij afstand doet 
van haar mandaat. Dit wordt bevestigd in het schrijven d.d. 16.09.2017. 

 mevr. Stefanie Van Huynegem verkozen werd als 8ste opvolger op de lijst N-VA
Volgens de dienst Burgerzaken is mevr. Stefanie Van Huynegem niet meer ingeschreven in 
het bevolkingsregister van de Stad. Bijgevolg voldoet ze niet meer aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

 dhr. Arne Beyens verkozen werd als 9de opvolger op de lijst N-VA
Met het schrijven d.d. 11.09.2017 deelt dhr. Arne Beyens mee dat hij afstand doet van zijn 
mandaat. 

 mevr. Nele Viaene verkozen werd als 10de opvolger op de lijst N-VA
Volgens de dienst Burgerzaken is mevr. Nele Viaene niet meer ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de Stad. Bijgevolg voldoet ze niet meer aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden.

 mevr. Tine Huyghebaert verkozen werd als 11de opvolger op de lijst N-VA
Mevr. Tine Huyghebaert voldoet niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden immers 
om tot gemeenteraadslid verkozen te kunnen worden en blijven, moet men kiezer zijn en 
moet men de kiesvoorwaarden behouden en mag men zich niet in een geval van schorsing of 
uitsluiting bevinden. Dit betekent dat men ononderbroken dient te voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Artikel 16 van het gemeentedecreet bepaalt dat de geloofsbrieven onderzocht worden overeenkomstig 
artikel 7 § 3 van het gemeentedecreet. Dit artikel bepaalt dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van 
de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt.

De omzendbrief BB – 2012/2 d.d. 19.10.2012 bepaalt dat de geloofsbrieven de schriftelijke 
bewijsstukken omvatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en 
waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren 
zijn.

Het onderzoek gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent 
uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer.
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Hieruit moet blijken dat de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich 
niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Bijgevolg dienen de geloofsbrieven van dhr. Kurt Geldhof onderzocht te worden. Deze zijn ter inzage 
vanaf 13 oktober 2017.

Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de gemeenteraad zelf werden 
geen opmerkingen of bezwaren omtrent deze geloofsbrieven ingediend bij de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat van mevr. Hilde Lefere-Desimpelaere, 
van mevr. Mieke Parmentier en dhr. Arne Beyens.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van het feit dat mevr. Stefanie Van Huynegem, mevr. Nele Viaene en 
mevr. Tine Huyghebaert niet meer voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en dus niet meer 
kunnen geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid.

Artikel 3
De geloofsbrieven van dhr. Kurt Geldhof geven geen aanleiding tot bezwaar en worden bijgevolg 
goedgekeurd.

Artikel 4
Derhalve kan dhr. Kurt Geldhof tot de eed worden toegelaten.

20:32 - Kurt Geldhof betreedt de zitting

3 2017_GR_00163 Vervanging van een gemeenteraadslid: 
eedaflegging en installatie van de 12de opvolger - 
Aanstellingsverklaring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet

Context en argumentatie
In zitting van heden werd het onderzoek van de geloofsbrieven van dhr. Kurt Geldhof goedgekeurd.
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In toepassing van artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet moeten de verkozen 
gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun mandaat 
aanvaarden, de volgende eed afleggen in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van 
de gemeenteraad:

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

GAAT OVER:

tot de eedaflegging van dhr. Kurt Geldhof in handen van de mevrouw Ria Vanzieleghem, voorzitter 
gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 en artikel 16 van het gemeentedecreet en 
luidend als volgt:

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

Waarvan voor elk akte wordt opgemaakt op ongezegeld papier en ondertekend door het raadslid, 
samen met de voorzitter van de gemeenteraad, staande de vergadering ingevolge de wettelijke 
voorschriften terzake.

Na beëdiging wordt dhr. Kurt Geldhof als aangesteld verklaard door de voorzitter en geïnstalleerd als 
gemeenteraadslid voor de resterende duur van de legislatuur ter vervanging van dhr. Maxim 
Deweerdt, ontslagnemend gemeenteraadslid.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1
Na beëdiging wordt dhr. Kurt Geldhof als aangesteld verklaard door de voorzitter en geïnstalleerd als 
gemeenteraadslid voor de resterende duur van de legislatuur ter vervanging van dhr. Maxim 
Deweerdt als gemeenteraadslid.

4 2017_GR_00164 Rangorde van de gemeenteraadsleden - 
Hervaststelling

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
De omzendbrief BB-2012/2 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode na de 
verkiezingen van 14.10.2012, de benoeming van de burgemeester, de installatie van de 
gemeenteraad, de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, de verkiezing van de 
schepenen, de samenstelling en installatie van de OCMW-raad en de aanstelling van de 
gemeenteontvanger als financieel-beheerder (B.S.14.11.2012) bepaalt dat de verplichting voor het 
vaststellen van de rangorde van de gemeenteraadsleden niet meer expliciet is opgenomen in het 
gemeentedecreet, doch het is wenselijk dit toch te doen gezien immers soms beroep wordt gedaan op 
het raadslid met de meeste anciënniteit.
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Context en argumentatie
De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. De 
anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van 
de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag dus onderbroken zijn opgebouwd.
Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk 
aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de 
gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald de voorkeur.

In zitting van heden legde dhr. Kurt Geldhof, 12de  opvolger op de lijst nr. 2 – N-VA, de eed af als 
gemeenteraadslid.

Bijgevolg is het wenselijk dat de rangorde opnieuw wordt vastgesteld.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt :

(1) volgnr. in rangordelijst
(2) naam gemeenteraadslid
(3) anciënniteit
(4) getal verkregen naamstemmen bij de recentste verkiezing. 

(1) (2) (3) (4)
1. Martens Luc 01.01.1995 3.586
2. Coppé Griet 01.01.1995 2.541
3. Vanwalleghem Marc 01.01.1995 1.757
4. Lievens Dirk 01.01.1995 967
5. Debels José 03.04.1989 – 31.12.1994

01.01.2001
1.951

6. Hostekint Michèle 01.01.2001 2.567
7. Kindt Henk 01.01.2001 812
8. Deforche Filip 01.01.2001 459
9. Bouckenooghe Filiep 15.09.2003 823
10. Declercq Frederik 24.01.2005 1.543
11. Muylle Nathalie 01.01.2007 2.366
12. Declercq Kris 01.01.2007 2.047
13. Huyghe Geert 01.01.2007 937
14. Vanzieleghem Ria 01.01.2007 930
15. Feys Tania 01.01.2007 505
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16. Ameye Cyriel 01.01.2007 - 31.12.2012 - 
20.10.2014

329

17. Martens Caroline 20.10.2008 - 31.12.2012
09.01.2017

792

18. Vermeulen Brecht 01.01.2013 3.554
19. Van Hootegem Mieke 01.01.2013 1.532
20. Pillaert Justine 01.01.2013 1.463
21. Rommel Siska 01.01.2013 1.272
22. Vanden Berghe Daniël 01.01.2013 1.042
23. De Meulenaer Bart 01.01.2013 858
24. Vuylsteke Lien 01.01.2013 815
25. Manhaeve Filiep 01.01.2013 805
26. Verduyn-Coffyn Trees 01.01.2013 791
27. Reynaert Francis 01.01.2013 785
28. Lombaert Lieve 01.01.2013 759
29. Casier Gerdi 01.01.2013 607
30. Nuytten Frederik 01.01.2013 530
 Sercu Leen

verhinderd als gemeenteraadslid
01.01.2013 526

31. De Reuse Immanuel 01.01.2013 425
32. Van Coillie Stefaan 21.01.2013 768
33. Dewitte Steven 25.01.2016 331
34. Vinckier Maarten 28.04.2014 - 22.09.2014

19.09.2016
302

35. Muylle-Verhelle Greet 09.01.2017 759
36. Wouters Bert 25.09.2017 281
37 Geldhof Kurt 23.10.2017 664

5 2017_GR_00181 Meerjarenplanwijziging 2014-2019, opgemaakt in 
2017, van de volgende eredienstbesturen: de 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de Protestantse 
kerk - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 43 van het decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de erediensten

Bijlagen
1. Nazicht door de financieel beheerder
2. Meerjarenplanwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
3. Advies bisdom m.b.t. de meerjarenplanwijziging kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
4. Meerjarenplanwijziging 2017 Protestantse kerk

Context en argumentatie
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In de gemeenteraadszitting van 23 mei 2016 werd o.a. de wijziging aan het meerjarenplan 2014-2019 
van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw goedgekeurd in volgende zin: 

exploitatietoelage 2017 2018 2019
Onze-Lieve-Vrouw 80.244,09 81.505,21 82.789,80

 

Investeringen 2017 2018 2019
Onze-Lieve-Vrouw 49.610,00 0,00 0,00

In toepassing van art. 42 van het decreet d.d. 7.05.2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur op 14 september 2017 de 
volgende wijziging aan het meerjarenplan ingediend bij de Stad, het erkend representatief orgaan en 
de provinciegouverneur van West-Vlaanderen: 

exploitatietoelage 2017 2018 2019
Onze-Lieve-Vrouw 80.244,09 81.505,21 82.789,80

 

Investeringen 2017 2018 2019
Onze-Lieve-Vrouw 45.000,00 83.090,00  

In de gemeenteraadszitting van 19 december 2016 werd de wijziging aan het meerjarenplan 2014-
2019 van de Protestantse kerk goedgekeurd in volgende zin:

exploitatietoelage 2017 2018 2019
Protestantse kerk 29.073,71 29.386,79 30.231,54

 

Investeringen 2017 2018 2019
Protestantse kerk 0,00 26.075,00 0,00

In toepassing van art. 112 van het decreet d.d. 7.05.2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten werd door de Protestantse kerk op 14 september 2017 de 
volgende wijziging aan het meerjarenplan ingediend bij de Stad, het erkend representatief orgaan en 
de provinciegouverneur van West-Vlaanderen

exploitatietoelage 2017 2018 2019
Protestantse kerk 29.073,71 29.386,79 30.231,54

 

Investeringen 2017 2018 2019
Protestantse kerk 56.200,00 56.200,00 0,00

De financieel beheerder zag de stukken na. (zie bijlage)
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De wijzigingen worden meegenomen in de budgetwijziging en het meerjarenplan van de Stad.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2014-2019 - opgemaakt in 2017 - van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De meerjarenplanwijziging 2014-2019 - opgemaakt in 2017 - van de Protestantse kerk wordt 
goedgekeurd mits schrapping van het krediet van 56.200 euro in de investeringen voor 2018.

Artikel 3
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

 de provinciegouverneur
 het Centraal Kerkbestuur
 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw/Protestantse kerk
 het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge en de 

Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst-Huis van het Protestantisme, 
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel)

6 2017_GR_00172 Budgetwijziging 2017 van de volgende 
kerkfabrieken:  Onze-Lieve-Vrouw - Heilig Hart - 
Sint-Henricus - Protestantse kerk - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 48 en 49 van het decreet op de eredienstbesturen.

Bijlagen
1. Nazicht financieel beheerder
2. Brief van het Centraal Kerkbestuur: gecoordineerd indienen budgetwijzigingen.
3. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: budgetwijziging 2017
4. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: budgetwijziging 2017-advies
5. Kerkfabriek Heilig Hart: budgetwijzinging 2017
6. Kerkfabriek Heilig Hart: budgetwijziging 2017-advies 
7. Kerkfabriek Sint-Henricus: budgetwijziging 2017
8. Kerkfabriek Sint-Henricus: budgetwijziging 2017-advies 
9. Protestantse kerk: budgetwijziging 2017

Context en argumentatie
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In toepassing van art. 50 van het decreet d.d. 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten werd door het Centraal Kerkbestuur op 14 september 2017 de 
wijziging aan het budget 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, de kerkfabriek Heilig Hart, de 
kerkfabriek Sint-Henricus ingediend bij de Stad, het erkend representatief orgaan en de 
provinciegouverneur van West-Vlaanderen. In toepassing van art. 112 van het decreet bezorgde de 
Protestantse kerk de wijziging aan het budget 2017.

In de gemeenteraadszitting van 17 oktober 2016 en 19 december 2016 werd er akte genomen van 
het budget 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, de kerkfabriek Heilig Hart, de kerkfabriek Sint-
Henricus en de Protestantse kerk.

De meerjarenplannen 2014-2019 werden door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 24 
november 2014.  In zitting van de gemeenteraad van 17 oktober 2016 werd de 
meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Heilig Hart en de kerkfabriek Sint-Michiel goedgekeurd. In 
zitting van heden werden de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de 
Protestantse kerk goedgekeurd.

Deze budgetwijzigingen zijn alle doorgesproken met de stad en resulteren voor de stad in een 
verhoging van de exploitatietoelagen met een bedrag van 59.189 euro t.o.v. de cijfers in de 
budgetwijziging 2017/1. De totale exploitatietoelage bedraagt na budgetwijziging 489.668,91 euro en 
kadert nog steeds binnen het vooropgestelde cijfer 2017 in de afsprakennota nl. 605.700,54 euro.
In investeringen betekent deze wijziging een extra toelage van 22.615,92 euro t.o.v. de cijfers in 
budgetwijziging 2017/1.
M.b.t. de diverse kerkfabrieken werden opmerkingen geformuleerd. Deze zullen worden overgemaakt 
ter opvolging aan het CKB en de betreffende kerkfabriek.

De budgetwijzigingen van de kerkfabriek Heilig Hart en de kerkfabriek Sint-Henricus zullen expliciet 
moeten worden goedgekeurd, omdat ze niet meer in de meerjarenplanning passen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:
exploitatietoelage: + 59.189 euro
investeringstoelage: + 22.615,92 euro

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.

Artikel 2
De budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Heilig Hart wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Henricus wordt goedgekeurd.

Artikel 4
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2017 van de Protestantse kerk.

Artikel 5
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Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:
- de provinciegouverneur
- het centraal kerkbestuur
- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw/kerkfabriek Heilig Hart/kerkfabriek Sint-Henricus
- de Protestantse kerk
- het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge en de  
Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst – Huis van het Protestantisme, 
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel)

7 2017_GR_00173 Budget 2018 van diverse eredienstbesturen - 
Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 48 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten

Juridische grond
Artikel 46, 47 en 49 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten 

Bijlagen
1. Nazicht budget 2018 van de diverse eredienstbesturen door de financieel 

beheerder
2. Brief CKB: gecoördineerd bezorgen van de budgetten 2018
3. Kerkfabriek Sint-Michiel: budget 2018
4. Kerkfabriek Sint-Michiel: budget 2018-advies
5. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: budget  2018 
6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: budget 2018-advies
7. Kerkfabriek Heilig Hart: budget- 2018 
8. Kerkfabriek Heilig Hart: budget 2018-advies
9. Kerkfabriek Heilige Godelieve: budget 2018 
10. Kerkfabriek Heilige Godelieve: budget 2018-advies 
11. Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing:  budget 2018
12. Kerkfabriek Heilige kruisverheffing: budget 2018-advies
13. Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus: budget 2018
14. Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus: budget 2018 -advies
15.  Kerkfabriek Sint-Henricus: budget 2018
16. Kerkfabriek Sint-Henricus: budget 2018-advies.
17. Kerkfabriek Sint-Martinus: budget 2018
18. Kerkfabriek Sint-Martinus: budget 2018-advies
19. Protestantse kerk: budget 2018

Context en argumentatie
Met het schrijven d.d. 14 september 2017 van het Centraal Kerkbestuur werd in toepassing van art. 
47 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten het 
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budget 2018 van de volgende kerkfabrieken gecoördineerd toegezonden aan het Stadsbestuur 
Roeselare en de provinciegouverneur:
kerkfabriek Sint-Michiel, kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, kerkfabriek Heilig Hart, kerkfabriek Heilige 
Godelieve, kerkfabriek Heilige Kruisverheffing, kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus, kerkfabriek Sint-
Henricus en kerkfabriek Sint-Martinus.
In toepassing van art. 112 van het decreet bezorgde de Protestantse kerk het budget 2018 op 14 
september 2017.

Een afschrift van het advies van het Bisdom aangaande het budget 2018 van de bovengenoemde 
kerkfabrieken werd als bijlage gevoegd. Voor de Protestantse kerk ontbreekt het advies.

De meerjarenplannen 2014-2019 werden door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 24 
november 2014. In zitting van de gemeenteraad van 17 oktober 2016 werd de meerjarenplanwijizing 
van de kerkfabriek Heilig Hart en de kerkfabriek Sint-Michiel goedgekeurd. Heden werd 
de meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en de Protestantse 
kerk goedgekeurd.

Er zijn twee mogelijkheden:

 het budget past binnen het goedgekeurd meerjarenplan: de gemeenteraad neemt akte van 
het budget.

 het budget pas niet binnen het goedgekeurd meerjarenplan: de gemeenteraad keurt het 
budget goed of de gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijziging goed en zo past het budget 
binnen het goedgekeurd meerjarenplan of het budget wordt aangepast om de 
overeenstemming met het meerjarenplan te verkrijgen.

De gevraagde exploitatietoelages vallen binnen de goedgekeurde meerjarenplannen van de 
kerkfabrieken (2014-2019). De totale exploitatietoelage voor 2018 bedraagt 462.527,02 euro. Dit 
bedrag kadert binnen het in de afsprakennota voorziene bedrag van  613.740,76 euro en aldus ook in 
ons meerjarenplan m.b.t. 2018. De totale gevraagde extra investeringstoelage voor 2018 bedraagt 
83.090 euro. Er zijn bij nazicht per kerkfabriek een aantal opmerkingen geformuleerd. Deze zullen 
worden overgemaakt aan het Centraal Kerkbestuur en aan de Protestantse kerk voor verder gevolg. 
Een algemene vaststelling bij het doorlopen van de verschillende budgetten is dat er zeer grote 
verschillen zijn tussen de kerkfabrieken in de kredieten die zijn opgenomen voor schoonmaak , 
onderhoud, verzekeringen en nutsvoorzieningen. Ook de budgetten voor personeel en vrijwilligers 
verschilt enorm tussen de verschillende kerkfabrieken. Wellicht kan een overkoepelende insteek 
hieromtrent vanwege het CKB dit wat meer op elkaar afstemmen. Bedoeling is dat de 
‘gebudgetteerde’ exploitatietoelage zo dicht mogelijk aansluit op de ‘berekende’ stadstoelage, zodat 
geen onnodige gelden in omloop zijn.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:
Exploitatietoelages: + 462.527,02 euro
Investeringstoelages: + 83.090 euro

Besluit

Artikel 1
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel.

Artikel 2
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Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.

Artikel 3
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Heilig Hart.

Artikel 4
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Heilige Godelieve.

Artikel 5
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing.

Artikel 6
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus.

Artikel 7
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Henricus.

Artikel 8
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus.

Artikel 9
Er wordt akte genomen van het budget 2018 van de Protestantse kerk.

Artikel 10
Een exemplaar van deze beslissing wordt bezorgd aan:

 de provinciegouverneur
 het centraal kerkbestuur
 de kerkfabrieken
 de Protestantse kerk
 het erkend representatief orgaan (Bisdom Brugge, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge en de  

Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst – Huis van het 
Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel)

 

10 2017_GR_00167 WEG/368-2017 - Riolerings- en wegeniswerken in 
de Izegemsestraat en omgeving. Aanleg KP Zeger 
Maelfaitstraat - Lekkenstraat + doortrekken 
fietspaden - lastvoorwaarden en gunningswijze 
voor herhalingsopdracht - 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.
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 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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 2° 

(nieuwe werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten).
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen.

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen.

 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. Besluit GR goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
2. Besluit CBS gunning
3. Raming
4. Bestek
5. Plan

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad verleende in zitting van 14 december 2015 goedkeuring aan het bestek met nr. 
WEG/322-2015 van de oorspronkelijke opdracht “Riolerings-en wegeniswerken in de Izegemsestraat 
en omgeving”, gegund voor het bedrag van € 1.959.937,47 via een open aanbesteding.

In het oorspronkelijke bestek met nr. WEG/322-2015 is de mogelijkheid opgenomen de opdracht te 
herhalen ingevolge een onderhandelingsprocedure volgens artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 
2016 op de overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling 
van soortgelijke werken, aan de aannemer waaraan de eerste opdracht werd gegund door dezelfde 
aanbestedende overheid bij een in artikel 35, eerste lid, bedoelde procedure, op voorwaarde dat deze 
werken overeenstemmen met het basisontwerp. Deze procedure is beperkt tot een periode van 3 jaar 
na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 mei 2016 de oorspronkelijke 
opdracht gegund aan OLIVIER Construct nv, Lodewijk de Raetlaan 24 te 8870 Izegem.

Context en argumentatie
Tijdens de uitvoering van de opdracht in de Izegemstraat en omgeving blijkt het aangewezen om ook 
het kruispunt Zeger Maelfaitstraat met de Lekkenstraat en het doortrekken van de fietspaden mee uit 
te voeren. De heraanleg zorgt voor meer verkeersveiligheid en door het gecombineerd uitvoeren van 
deze opdrachten wordt de verkeershinder in de Izegemstraat en omgeving tot een minimum herleid.

De uitgave voor de herhalingsopdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat en 
Omgeving. Aanleg KP Zeger Maelfaitstraat - Lekkenstraat + doortrekken fietspaden” wordt geraamd 
op € 191.505,90 excl. btw of € 227.913,37 incl. btw.

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

Advies
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Ruimte - Projecten Openbaar Domein
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de plaatsingsprocedure voor de 
herhalingsopdracht “Riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat en Omgeving. Aanleg KP 
Zeger Maelfaitstraat - Lekkenstraat + doortrekken fietspaden”, zoals voorzien in het oorspronkelijke 
bestek met nr. WEG/322-2015. De kostprijs van de herhalingsopdracht wordt geraamd op € 
191.505,90 exclusief btw of € 227.913,37 inclusief btw.

Artikel 2
De werken zullen gegund worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking volgens artikel 26, § 1, 2°b van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten 
aan de aannemer gelast met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, zijnde OLIVIER Construct 
nv, Lodewijk de Raetlaan 24 te 8870 Izegem.

12 2017_GR_00169 Toekennen straatnamen 'Bloemkoolstraat, 
Bonenstraat en Erwtenstraat" aan de nieuwe 
verkaveling van Matexi-Danneels in de 
Izegemseaardeweg  - 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. Verkavelingsplan
2. Plan te benoemen straatdelen
3. Gemeenteraadsbeslissing 27.06.2017 (principiële vaststelling)
4. Bekendmaking O.O.
5. PV sluiting van openbaar onderzoek
6. Advies Cultuurraad d.d. 01.08.2017
7. Advies Cultuurraad d.d. 28.09.2017

Context en argumentatie
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In de gemeenteraad van 27 juni 2017 werden de straatnamen 'Bloemkoolstraat, Bonenstraat en 
Erwtenstraat' principieel vastgesteld.

Deze straatnamen werden voorgesteld door de Deelraad Erfgoed voor de wegenis in de nieuwe 
verkaveling van Matexi-Danneels in de Izegemseaardeweg op basis van het voorstel van het 
overlegcomité landbouw.

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op het voorstel 
'Bloemkoolstraat, Bonenstraat en Erwtenstraat' een gunstig advies.

Het openbaar onderzoek werd geopend op 12 juli 2017 en beëindigd op 10 augustus 2017. Er werden 
geen bezwaren/opmerkingen ingediend.

De Cultuurraad verleende officieus een gunstig advies tijdens het openbaar onderzoek. Dit werd door 
de Cultuuraad bevestigd in de vergadering op 27.09.2017.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnamen 'Bloemkoolstraat, Bonenstraat en Erwtenstraat' aan de nieuwe 
verkaveling van Matexi-Danneels in de Izegemseaardeweg wordt definitief vastgesteld.

14 2017_GR_00168 Toetreding stad Gent, stad Hasselt, stad Oostende, 
gemeente Nevele, gemeente Tremelo, OCMW 
Linkebeek, OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, AZ 
Sint-Jan Brugge-Oostende AV en 
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant tot de 
vereniging Audio - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 224, tweede lid van het OCMW-decreet van 19 december 2008

Bijlagen
1. Verslag van de algemene vergadering Audio d.d. 14.06.2017

Voorgeschiedenis
Audio is een samenwerking van en voor lokale besturen. De vereniging staat open voor elke stad, 
gemeente of OCMW. 
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In 2007 beslisten de OCMW's van de centrumsteden om samen een interne auditdienst uit te bouwen. 
Initieel gebeurde dit via een feitelijk samenwerkingsverband.

In 2010 werd het proefproject gunstig geëvalueerd. Sindsdien is Audio een Vereniging in toepassing 
van titel 8 van het OCMW-decreet (en heeft bijgevolg rechtspersoonlijkheid) en staat open voor elk 
lokaal bestuur. 

Intussen is Audio de interne auditdienst van tientallen lokale besturen. Audio heeft voor deze besturen 
al honderden audits uitgevoerd in de meest uiteenlopende domeinen.

Het OCMW van Roeselare is stichtend lid van Audio, en is dus actief in Audio sinds 2007. De Stad 
werd lid via de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2012.

Audio wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Het OCMW is vertegenwoordigd in de algemene vergadering door voorzitter Bart Wenes. De Stad is 
vertegenwoordigd in de algemene vergadering door schepen José Debels.

Roeselare heeft geen mandaat in de raad van bestuur (noch het OCMW, noch de Stad). 

Context en argumentatie
De Algemene Vergadering van Audio (vereniging opgericht in toepassing van titel 8 van het O.C.M.W.-
decreet) heeft op 14 juni 2017 de toetreding van tien lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten 
als nieuwe leden van de vereniging goedgekeurd.

Artikel 224, tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de beslissingen, alsmede de beslissing tot 
de toelating van andere dan privaatrechtelijke deelgenoten alleen kunnen genomen worden als alle 
deelgenoten daarmee vooraf instemmen.

Gelet op de vraag vanwege stad Gent om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de 
notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2016.

Gelet op de vraag vanwege stad Hasselt om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de 
notulen van de gemeenteraad van 20 december 2016.

Gelet op de vraag vanwege stad Oostende om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de 
notulen van de gemeenteraad van 29 augustus 2016.

Gelet op de vraag vanwege gemeente Nevele om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de gemeenteraad van 28 maart 2017.

Gelet op de vraag vanwege gemeente Tremelo om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt 
uit de notulen van de gemeenteraad van 18 mei 2017.

Gelet op de vraag vanwege OCMW Linkebeek om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de OCMW-raad van 6 oktober 2016.

Gelet op de vraag vanwege OCMW Lokeren om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de OCMW-raad van 22 december 2016.

Gelet op de vraag vanwege OCMW Tremelo om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de OCMW-raad van 25 april 2017.
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Gelet op de vraag vanwege AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 16 november 2016;

Gelet op de vraag vanwege Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van 3 mei 2017.

Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 9 juni 2016.

Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van stad Gent, stad Hasselt, stad 
Oostende, gemeente Nevele, gemeente Tremelo, OCMW Linkebeek, OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, 
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant formeel goed te 
keuren.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toetreding van volgende besturen tot de vereniging Audio wordt goedgekeurd:

- stad Gent
- stad Hasselt 
- stad Oostende 
- gemeente Nevele
- gemeente Tremelo
- OCMW Linkebeek 
- OCMW Lokeren 
- OCMW Tremelo
- AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 
- Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 

 

 

8 2017_GR_00175 Weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
V1545/1 "Gitsestraat Roobaertpark Noordoost" - 
Matexi - Ontwerp en tracé van straten  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
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Bijlagen
1. aanvraagformulier
2. verkavelingsplan
3. plan over te dragen gronden
4. verklaring kosteloze grondafstand
5. begroting-restzones
6. berekeningstabel-restzones
7. bestek - inschrijving - raming
8. administratief deel bij technisch dossier GR
9. grondplan ontworpen toestand
10. grondplan fase 1
11. lengteprofielen RWA en DWA deel 1
12. lengteprofielen RWA en DWA deel 2
13. terreinsnedes 1 tem 7
14. terreinsnedes 8 tem 11
15. dwarsprofielen
16. typedwarsprofielen
17. detailsnedes
18. details pompputten en overstortputten
19. advies mobiliteit

Context en argumentatie
De ontwerper, Jos Dumoulin bvba, heeft in opdracht van Matexi Projects nv een lastenboek 
opgemaakt voor de aanleg van de infrastructuur voor de te verkavelen gronden tussen de Gitsestraat 
en de Robaardstraat.

Het voorwerp van de aanvraag betreft de aanleg van de infrastructuur voor de te verkavelen gronden 
tussen de Gitsestraat en de Robaardstraat. 

Het betreft hoofdzakelijk de aanleg van riolering (afvalwater en regenwater), aanleg van infiltratie- en 
bufferbekkens, aanleg van wegenis, voetpaden en groenvoorzieningen.

Riolering - Waterhuishouding

Er werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen conform de richtlijnen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de gemeentelijke en provinciale reglementeringen. 

Het hemelwater van de woningen en verharde wegenis wordt via betonbuizen aangesloten op de 
open infiltratie- en bufferbekkens. Deze bekkens worden vertraagd afgevoerd naar een open gracht 
langs de Gitsestraat die vervolgens via open waterlopen door het park van de aanpalende verkaveling 
“Roobaertpark 2” afgevoerd wordt richting Hooglede. 

Er werd een beschikbaar buffervolume van meer dan 2x de opgelegde norm van 410m³/ha verharding 
voorzien. 

Het afvalwater wordt opgevangen in grés buizen en wordt via een pompstation aangesloten op de 
bestaande riolering in de Robaardstraat.  

Wegenis

De wegenis voorziet enerzijds in de ontsluiting van de woonontwikkeling voor zowel het 
gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers en wordt anderzijds ingericht als 
ontmoetingsplaats en verblijfsruimte.
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Binnen huidig project komen verschillende types van inrichting voor:

Straten 1 en 2 worden ingericht als een buurtontsluitingsstraat. Dit zijn woonstraten bestaande uit een 
asfaltweg met naastliggend voetpad en parkeermogelijkheden. Er wordt gewerkt met langsparkings 
die verder in de verkaveling talrijker worden om ook de parkeerdruk uit deze erven op te vangen en 
het verkeer uit de erven te weren. 

Enkel bij straat 2 wordt dieper in de verkaveling een ander profiel toegepast met ingegroende 
parkings langs de ene kant van de straat en langs de andere kant een voetpad.

Aansluitend op de buurtontsluitingen worden een aantal erven voorzien. Een aantal van deze erven 
maken verbinding met de groenzone en zijn een soort uitlopers van het buurtpark. Andere erven 
worden voorzien van een smalle rijweg die eindigt op een pleintje of worden eerder als speelstraat 
ingericht. 

De erven worden ingericht met de nadruk op “wonen”, “ontmoeten” en “verblijven”. Het 
gemotoriseerd verkeer is hier niet gewenst. De inrichting van de erven straalt dit ook uit door de 
toepassing van kleinschalig materiaal, analoog met de voetpaden uit de buurtontsluitingsstraat.

De bestaande Gitsestraat langsheen de verkaveling  zal ook dienen als ontsluiting en wordt vernieuwd 
tot aan lot 83. Ze wordt heringericht als volwaardige woonstraat met een asfaltweg en parkings. 

Iedere woning heeft minimaal één private autostaanplaats op het lot of in een nabijgelegen 
parkeerpocket. Voor bezoekers zijn er 60 afgebakende parkeerplaatsen binnen de verkaveling. In de 
erven is het verboden om te parkeren. In de ontsluitingsstraten wordt het parkeren buiten de hiervoor 
afgebakende plaatsen sterk afgeraden gezien dit hinderend kan zijn voor een vlotte toegang tot de 
woonlobben. Er zijn op verschillende plaatsen in de verkaveling ook fietsparkings voorzien.

Enerzijds wordt er voldaan aan de parkeerverordening van de stad Roeselare en anderzijds wordt er 
tegemoetgekomen aan de ambitie om het aantal parkeerplaatsen beperkt te houden.

Groenaanleg

De groenaanleg bestaat uit groenaanplantingen in de woonstraten en een park. Bij de beplanting ligt 
de nadruk op inheemse planten aangevuld met gecultiveerde soorten. Hierbij is voorzien in 
bijenplanten en onderhoudsvriendelijke aanplantingen.

De groenaanleg in de straten is opgebouwd rond het concept prairiebeplanting. Dit zorgt voor een 
heel gevarieerd beeld in de straat.

Het park is ingericht als een landschapspark met verschillende thema’s die het park identiteit en 
karakter geven. 

Binnen de parkzones zijn de infiltratie- en bufferbekkens voor regenwater voorzien die geïntegreerd 
zijn in de parkaanleg. 

Door het park zijn verschillende wandelpaden voorzien die de verkaveling met het park verbinden. 

Fasering der werken

Vanwege de grote omvang van het project worden de werken uitgevoerd in 3 fasen:

 Fase 1: Aanleg infrastructuur voor loten 1 t.e.m. 68.  (150 werkdagen)
 Fase 2: Aanleg infrastructuur voor loten 69 t.e.m. 127, aanleg groenzone volledige 

verkaveling en heraanleg deel Gitsestraat. (160 werkdagen)
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 Fase 3: Aanleg infrastructuur voor loten 128 t.e.m. 181. (70 werkdagen)

Er zijn 181 loten voorzien waarvan 165 voor ééngezinswoningen en 16 voor stapelwoningen. 

De aanlegkosten worden geraamd op 3.612.160,69 euro incl. btw en zijn volledig ten laste van de 
verkavelaar.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen voor de Stad.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; 
Steven Dewitte; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 17 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel 
Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 
Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van de straten voor de verkaveling V1545/1 "Gitsestraat Roobaertpark 
Noordoost" worden goedgekeurd.

9 2017_GR_00174 Weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
V1546/1 "Gitsestraat Roobaertpark Zuidoost" - 
Matexi - Ontwerp en tracé van straten - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bijlagen
1. aanvraagformulier
2. verkavelingsplan
3. plan over te dragen gronden
4. verklaring kosteloze grondafstand
5. administratief deel bij technisch dossier GR
6. bestek - inschrijving - raming
7. grondplan ontworpen toestand
8. lengteprofielen RWA en DWA
9. terreinsnedes 12 tem 15
10. dwarsprofielen 28 - 32
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11. detail grondplan - detailsnede - typedwarsprofielen
12. advies mobiliteit

Context en argumentatie
De ontwerp Jos Dumouin bvba heeft in opdracht van Matexi Projects nv een lastenboek met plannen 
opgemaakt voor de aanleg van de infrastructuur voor de te verkavelen gronden aan de Gitsestraat. 

Het betreft hoofdzakelijk de aanleg van riolering (afvalwater en regenwater), aanleg van infiltratie- en 
bufferbekkens, aanleg van wegenis, voetpaden en groenvoorzieningen.

De toegang tot de site wordt genomen via de Gitsestraat.

Ten noorden zijn de gronden begrensd door huizen en tuinen grenzend aan de Gitsestraat, ten zuiden 
door huizen en tuinen van de Bobijnstraat, ten westen door het nog aan te leggen Roobaertpark 2 en 
ten oosten door de Gitsestraat.

Riolering - Waterhuishouding

Er werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen conform de richtlijnen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de gemeentelijke en provinciale reglementeringen. 

Het hemelwater van de woningen en verharde wegenis wordt via betonbuizen aangesloten op de 
open infiltratie en bufferbekkens. Daarna wordt het vertraagd afgevoerd op de open waterlopen door 
het park van de aanpalende verkaveling “Roobaertpark 2”.

Er werd een beschikbaar buffervolume van meer dan 2x de opgelegde norm van 410m³/ha verharding 
voorzien. 

Het afvalwater wordt opgevangen in grés buizen en wordt aangesloten op de bestaande gemengde 
riolering in de Gitsestraat.

Wegenis

De verkaveling wordt ingericht als woonerf en heeft bijgevolg een variabele rooilijnbreedte. Dit 
woonerf dient tevens als ontsluiting voor deze kleine woonlob. 

Er kan er in beperkte mate geparkeerd worden. Daarvoor zijn er zes openbare parkeerplaatsen 
voorzien. Er zijn ook fietsparkings voorzien. 

Iedere woning heeft minimaal één private autostaanplaats op het lot of in een nabijgelegen 
parkeerpocket om de eigen wagens te kunnen parkeren. Daarmee wordt voldaan aan de 
parkeerverordening van stad Roeselare en wordt anderzijds tegemoetgekomen aan de ambitie om het 
aantal parkeerplaatsen beperkt te houden.

De verharde ruimte die noodzakelijk is om alle woningen te bereiken, wordt aangelegd in kleinschalige 
materialen en wordt begeleid door groenvakken. 

Er wordt een heraanleg voorzien van de Gitsestraat langsheen de verkaveling waarbij de straat een 
rooilijnbreedte van 12 m krijgt. Hiervoor wordt de weg opgebouwd uit twee rijbanen van 3m in beton. 
Tussen de twee rijbanen wordt een groene berm/gracht voorzien van 2,36 m.      

Groenaanleg
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De groenaanleg bestaat uit groenaanplantingen in de woonstraat en een park. Bij de beplanting ligt 
de nadruk op inheemse planten aangevuld met gecultiveerde soorten. Hierbij is voorzien in 
bijenplanten en onderhoudsvriendelijke aanplantingen.

De groenaanleg in de straten is opgebouwd rond het concept prairiebeplanting. Dit zorgt voor een 
heel gevarieerd beeld in de straat.

Het park is ingericht als een landschapspark met verschillende thema’s die het park identiteit en 
karakter geven. Het park vormt één geheel met het aanpalende park van de verkaveling 
“Roobaertpark 2”.

Fasering der werken

In een eerste fase worden enkel de infrastructuurwerken voor de verkaveling zelf uitgevoerd. 

De Gitsestraat zelf (vanaf lot 87 deel NO tot lot 8 deel ZO) kan pas aangepakt worden na 
grondafstand van de omliggende te ontwikkelen zones.

Er zijn 14 loten waarvan 8 voor ééngezinswoningen en 6 voor stapelwoningen.  

De aanlegkosten worden geraamd op 752.974,26 euro incl. btw en zijn volledig ten laste van de 
verkavelaar. Er zijn 50 werkdagen voorzien. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Stemming volgens fractie
- 20 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; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; 
Steven Dewitte; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
- 17 onthouding(en): Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel 
Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 
Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien 
Vuylsteke; Kurt Geldhof

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van de straten voor de verkaveling V1546/1 "Gitsestraat Roobaertpark 
Zuidoost" worden goedgekeurd.

11 2017_GR_00170 Toekennen straatnaam "Albert Biesbrouckstraat 
(Burgemeester  1977 - 1981)" aan de nieuwe 
verkaveling van Durabrik-Lapeirre in de 
Honzebroekstraat - Definitieve vaststelling

Beschrijving
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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. Gitsestraat Globaal Overzichtsplan
2. Verkavelingsplan
3. Gemeenteraadsbeslissing 27.06.2017(principiële vaststelling)
4. Bekendmaking O.O.
5. PV sluiting van openbaar onderzoek
6. Advies Cultuurraad d.d. 01.08.2017
7. Advies Cultuurraad d.d. 28.09.2017

Context en argumentatie
In de gemeenteraad van 27 juni 2017 werd de straatnaam 'Albert Biesbrouckstraat (Burgemeester 
1977 - 1981)' principieel vastgesteld.

Deze straatnaam werd voorgesteld door de Deelraad Erfgoed voor de wegenis in de nieuwe 
verkaveling van Durabrik-Lapeirre in de Honzebroekstraat.

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op het voorstel 'Albert 
Biesbrouckstraat (Burgemeester 1977 - 1981)' een gunstig advies.

Het openbaar onderzoek werd geopend op 12 juli 2017 en beëindigd op 10 augustus 2017. Er werden 
geen bezwaren/opmerkingen ingediend.

De Cultuurraad verleende officieus een gunstig advies tijdens het openbaar onderzoek. Dit werd 
bevestigd door de Cultuurraad in de vergadering op 27.09.2017.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam "Albert Biesbrouckstraat (Burgemeester 1977 - 1981)" aan de 
nieuwe verkaveling van Durabrik-Lapeirre in de Honzebroekstraat wordt definitief vastgesteld.

13 2017_GR_00176 Diverse schenkingen aan de Stad Roeselare - 
Definitieve aanvaarding

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
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Juridische grond
Het definitief aanvaarden van schenkingen is luidens artikel 43, §2, 13° van het gemeentedecreet een 
bevoegdheid van de gemeenteraad.

De schenkingen worden aanvaard onder opschortende voorwaarde van definitieve aanvaarding door 
de gemeenteraad. Op geregelde tijdstippen worden de schenkingen gegroepeerd aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Bijlagen
1. Schenkingen Wielermuseum 2016
2. Schenkingen Wielermuseum 2017
3. Overzicht schenkingen dienst Archief
4. Brief akkoord dhr. Glorieux
5. Miniatuurmaquette Sterreboskasteel - foto 1
6. Miniatuurmaquette Sterreboskasteel - foto 2
7. Miniatuurmaquette Sterreboskasteel - foto 3
8. Miniatuurmaquette Sterreboskasteel - foto 4
9. Miniatuurmaquette Sterreboskasteel - foto 5
10. Miniatuurmaquette Sterreboskasteel - foto 6

Context en argumentatie
Diverse particulieren wensen documenten, foto's, voorwerpen, ... aan de Stad Roeselare te schenken. 
De schenkingen worden verricht om het erfgoedpatrimonium van de Stad te verruimen. De 
geschonken documenten en voorwerpen worden aan de Stad gegeven om ze verder te beheren. Alle 
schenkingen gebeurden kosteloos en alle eigendomsrechten werden door de schenkers aan het 
stadsbestuur afgestaan.

Een overzicht van deze schenkingen werd opgenomen in bijlage 1, 2 en 3.

Serviceclub Kiwanis Roeselare 1 heeft een traditie in het plaatsen van maquettes. Zo werden er, 
samen met de Stad, maquettes in het centrum geplaatst, die eveneens een wandeling voor blinden en 
slechtzienden vormen. Serviceclub Kiwanis Roeselare 1 wenst een vervolg te breien aan haar 
schenkingen van miniatuur maquettes aan de Stad. In samenspraak met de Provincie, de Stad en de 
eigenaar van het Sterreboskasteel, dhr. Luc Glorieux, wordt een miniatuurmaquette van het 
Sterreboskasteel in de nabijheid van het kasteel geplaatst.

Serviceclub Kiwanis Roeselare 1 verklaart bereid te zijn het beeld van de maquette van het 
Sterreboskasteel na te laten aan de Stad Roeselare mits de Stad bereid is dit beeld in goede staat te 
onderhouden en het te laten plaatsen op een duidelijk zichtbare plaats in de stad, waar het een 
meerwaarde geeft aan de stad en er een duidelijke herkenning zal zijn door het ruime publiek.

In hun brief van 13 juli 2017, gericht aan de heer Luc Glorieux, eigenaar van de grond gelegen voor 
het kasteel, vragen ze zijn akkoord om het beeld daar te kunnen plaatsen. Deze werd positief 
beantwoord op 20 september 2017.

Er zijn verder geen lasten hieraan verbonden tenzij het feit, dat de Stad bereid dient te zijn om het 
opnieuw om niet ter beschikking te stellen aan Kiwanis Roeselare 1 wanneer de Stad niet langer 
bereid zou zijn dit beeld in de publieke ruimte van de stad te plaatsen of van plan zou zijn te 
vervreemden.
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Van de zijde van de Stad is er het engagement om dit beeld op zorgvuldige wijze te onderhouden en 
te (laten) belichten, over te gaan tot herstel in geval van beschadiging en dit correct te verzekeren.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Alle schenkingen gebeurden kosteloos en alle eigendomsrechten werden door de schenkers aan het 
stadsbestuur afgestaan.

Kosten miniatuurmaquette sterreboskasteel:

 De kosten voor plaatsen van de sokkel: € 2.462,35 incl. btw
 De kosten voor fundering: € 475 incl. btw.
 De kosten voor de verlichting: € 445,57 incl. btw.
 De maquette is opgenomen in de globale verzekeringspolis van kunstwerken.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De schenkingen aan de Stad Roeselare, zoals opgenomen in de lijsten in bijlage gevoegd, worden 
definitief aanvaard.

De schenking van de miniatuurmaquette van het Sterreboskasteel door Serviceclub Kiwanis Roeselare 
1 wordt definitief aanvaard.



Schenkingen

Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2016-0001 Neve Rudy

documentatie afkomstig uit het archief van Georges Matthys

15/01/2016

opmerkingen

2016-0002 Couvreur familie

Foto van Hilaire Couvreur, diverse kranten, knipsels en tijdschriften m.b.t. wielersport

15/01/2016

via tussenpersoon-vrijwilliger Michel Stockmanopmerkingen

2016-0003 Raes Luc

archief Frans Raes (Wielerclub Nut en Vermaak Stasegem), 1947-2005

5/02/2016

opmerkingen

2016-0004 Van Insberghe Marin

-	T-shirt Tour de Suisse – Würth (WU/3722)
-	5 vlaggen op stok Tour de Suisse – Würth (BAN/0002)
-	15 kartonnen groene handen PMU – Tour de France

12/02/2016

hoorde bij aankoop van andere stukken, B.R. 2016-0027-0030opmerkingen

2016-0005 Caron, Eric

Brochure Trophée Peugeot 1968 gewonnen door Jean-Pierre Monseré (ARD/00522)

5/03/2016

via balieopmerkingen

2016-0006 De Kesel, Sandra

Diverse objecten van wielertoerist Joël Vanoverbeke :
-	5 boeken over wielrennen 
-	7 knipselboeken met betrekking tot aantal gefietste kilometers, knipsels over wielertoerisme en de fiets en 
de fietscarrière van Joël.
-	2 foto-albums en drie ingekaderde foto’s van Joël
-	2 trofeeën (Randonnée 1995 en 1ste Sealink RMT 1983)
-	25 medailles ‘Euraudax’
-	15 diverse medailles (Aigle d’Or, Aigle d’Argent,…)
-	Wimpel Brussel Parijs Brussel 1972
-	8 kaderplaatjes van deelnames aan audaxen
-	Souvenirs met betrekking tot olympisch brevet Parijs-Munich

5/03/2016

opmerkingen

2016-0007 Gheeraert, Karel

-	14 herinneringsmedailles aan De Gordel : 1989, 1990 (2), 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 
2000 + 2 zonder datum (mogelijk 1984 en 1986)
-	1 herinneringsmedaille Roeselare fietst 04/10/1987

24/03/2016

opmerkingen

2016-0008 Lamsens, Erik

kalenderpagina met prent Gilwart and Briston, fietsacrobaten, ca 1900 (KAL/0001)

24/03/2016

opmerkingen
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Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2016-0009 Friess Edmond

volgbewijs Parijs-Luxemburg, 1962
BMC tijdpritpak, Jempy Drucker, 2015
affiche Leopard-Trek, 2011

24/03/2016

opmerkingen

2016-0010 Vandergunst Jules

	Houten koffer met 288 kunststofkaderplaatjes voor wedstrijden, genummerd van 1 tot 290 (191 en 225 
ontbreken – nrs. 3, 29, 51 en 89 zijn in metaal, nrs. 4 en 33 zijn in een dunnere plaat)

28/03/2016

opmerkingen

2016-0011 Delzeyne Eric

-	Diverse krantenknipsels mbt wielerwedstrijden
-	1 foto van Eddy Merckx tijdens een wielerwedstrijd in Moorslede
-	3 prentkaarten (Eddy Merckx – Freddy Maertens)

31/03/2016

opmerkingen

2016-0012 Renier Marina

-	Vlag Wielrijders-Club De Nieuwmarktvrienden (Roeselare)
-	2 lederen riemen met vlaggenstokhouder
-	1 metalen bol als ornament vlaggenstok
-	1 rouwlint voor vlaggenstok
-	1 Belgisch lint voor vlaggenstok

12/04/2016

opmerkingen

2016-0013 Bio-racer

wereldkampioenentrui Lizzie Armitstead, gesigneerd (WU/3907)

13/04/2016

opmerkingen

2016-0014 Lotto-Soudal

	Gesigneerde wielertrui Lotto-Fix All, gemaakt voor de rittenwedstrijd Paris-Nice 2016, gedragen en 
gesigneerd door Thomas De Gendt en voorzien van rugnummers ‘43’

9/05/2016

contact : Marko Heijlopmerkingen

2016-0015 Lannoo uitgeverij

Lucien! Hoe ik als laatste Belg de Tour won

10/05/2016

opmerkingen

2016-0016 Vanryckeghem mevr.

doos wielerboeken en brochures

10/05/2016

via Michel Stockmanopmerkingen
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2016-0017 Friess Edmond

-	Banner met foto Andy Schleck (op achtergrond), ca. 2010 gesigneerd door Fränk en Andy Schleck
-	USB-stick met reclame voor Trek en Bontrager met ploegvoorstellingsfoto’s en gegevens van de Trek 
Factory Racing-wielerploeg, 2014
-	DVD met opnames veldritten 1984-1985
-	DVD met opnames Amstel Gold Race 2006 (winnaar Fränk Schleck)
-	DVD met opnames 15de etappe Ronde van Frankrijk Gap-Alpe d’Huez 2006 (winnaar Fränk Schleck)
-	3 DVD’s ‘Schleck Experience’ door Fanclub Fränk+Andy, 2008-2010
-	DVD documentaire ‘The road uphill, 2012
-	DVD documentaire ‘Overcoming – Der Wahnsinn – Tour de France’, 2005

9/05/2016

opmerkingen

2016-0018 Verbust Eddy

supporterpet Marc Janssens (WU/2830), wedstrijdbrochure WK veldrijden 2015 (ARD/00947), 
wedstrijdbrochure WK veldrijden 2010 (ARD/00948), ploegvoorstellingsbrochure Belgische nationale 
wielerploeg WK veldrijden 2010 (ARD/00949), affiche WK veldrijden 2015 (PUB/01915), 
ploegvoorstellingsbrochure Etixx-Quik-Step 2015 (ARD/02182)

25/05/2016

opmerkingen

2016-0019 Timperman, Francis

supporterspet Willy Bocklant - Flandria (WU/2831)

26/05/2016

opmerkingen

2016-0020 Leroy, Fons

-	Plakboeken m.b.t. veldrijden, 1986-1994
o	Seizoen 1986-1987 (4 boeken)
o	Seizoen 1987-1988 (3 boeken)
o	Seizoen 1988-1989 (3 boeken)
o	Seizoen 1989-1990 (3 boeken, 3de incl start seizoen 1990-1991)
o	Seizoen 1990-1991 (3 boeken)
o	Seizoen 1991-1992 (3 boeken)
o	Seizoen 1992-1993 (1 boek)
o	Seizoen 1993-1994 (3 boeken)
-	7 plakboeken m.b.t. wielerploeg ADR, 1988-1989 (genummerd van 1 tot 9, nr. 1 en 7 ontbreken)
-	4 plakboeken m.b.t. wielerploeg Tulip Computers, 1991 (genummerd van 1 tot 5, nr. 2 ontbreekt)
-	4 plakboeken m.b.t. wielerploeg Tulip Computers, 1992, incl. boek m.b.t. deelname Ronde van Frankrijk

27/05/2016

oorspronkelijke eigenaar : Peter De Smetopmerkingen

2016-0021 Vanhee Sabine

foto brouwerij Primus met Roger Decock en Freddy Maertens

27/06/2016

nadien opgesteldopmerkingen

2016-0022 Tjoelker, Mariska

Mien. Een vergeten geschiedenis

27/06/2016

opmerkingen

2016-0023 Vanhoutte, Lies

Het rijke Vlaamse Wielerleven - Mensen & Dingen uit de Ronde van Frankrijk - Karel van Wijnendaele

27/06/2016

opmerkingen
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2016-0024 ROSOG - Roeselaarse Oud-Scouts & Gidsen

Miroir du Cyclisme 1971/140

27/06/2016

opmerkingen

2016-0025 Vlaemynck, Kathelijn

-	Archief Lucien Vlaeyminck (krantenknipsels, briefwisseling, licenties, agenda’s, foto’s, gebedenboekje, …)
-	2 blanco musettes (WU1775-1776)
-	1 musette ‘souvenir du Tour de France – Unis-Sport (WU1777)
-	1 trainingsbroek met Belgische driekleur (WU1410)
-	1 korte wielerbroek in wol met zeemvel (merk Unis-Sport) (WU1411)
-	1 onderbroek voor wielerbroek in wol (WU3304)
-	2 wielerschoenbeschermers in leder (WU3305)
-	1 lederen wielerhandschoen (WU3306)
-	1 worstenhelm in leder (WU1635)
-	1 paar wielerschoenen in zwart leder met rijgkoorden en klikplaatjes in metaal (WU1537)
-	1 paar wielerschoenen in bruin leder met schoenspanners in hout en metaal (WU1538 + FGE0001)
Allen toebehorend aan Lucien Vlaemynck

27/06/2016

opmerkingen

2016-0026 Muylle, Jos

De Dood van Jempi

29/06/2016

opmerkingen

2016-0027 Verbrugghe Dirk

-	pak persknipsel m.b.t. Eddy Merckx, Eric De Vlaeminck, Roger Decock, …
-	fotoreproductiekaart met foto’s Ronde van Vlaanderen voor onafhankelijken, 1927

1/07/2016

opmerkingen

2016-0028 van Dijk, Jos

-	2 retroherinneringstruien Amstel Gold Race (WU2595-2596)
-	1 herinneringstrui Amstel Gold Race (hellingen) (WU2597)
-	2 goodiebags Amstel Gold Race
-	1 drinkbidon Amstel Bier – Radler
-	4 medaille-flesopeners als herinnering Amstel Gold Race 2016, incl. houwtouw Amstel Radler
-	2 houwtouwen Amstel Radler
-	3 VIP-polsbanden Amstel Gold Race 2016
-	2 x 2 wedstrijdbrochures Amstel Gold Race 2016
-	Brochure tentoonstelling Kampioens- en Klassementstruien Rotterdam, 2010
-	Boek Amstel Gold Race. Al 50 jaar onvergetelijk
-	3 affiches Amstel Gold Race, 2016
-	2 rugnummeretiketten Amstel Gold Race 2016 (1 en 12)
-	2 volgwagenbewijsetiketten Amstel Gold Race 2016 (rood, 44-45)
-	3 volgwagenbewijsetiketten Amstel Gold Race 2016 (groen, 87-89)
-	1 polsband Amstel Gold Race, 50the edition, 2015

8/07/2016

opmerkingen

2016-0029 De Groeve, Frans

-	2 postzegels n.a.v. 50e Tour de France (1953)
-	Boek n.a.v. jubileum Natourcriterium Aalst

18/07/2016

opmerkingen
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2016-0030 Thomas Stephan

	9 reclamekaarten voor rijwielschoenen Hector Martin van schoenmaker Camille Thomas uit Roeselare (3 
Nederlandstalig, 6 Franstalig)

20/07/2016

opmerkingen

2016-0031 Van Waeyenberge, Johan

boek Wielerhelden, CD 'Van Flandriëns en Vlaamsche Leeuwen'

15/07/2016

opmerkingen

2016-0032 Team Dimension Data

wielertrui Team Dimension Data, 2016, met handtekeningen van de deelnemers van de Ronde van Frankrijk 
van de ploeg (WU3512)

25/07/2016

opmerkingen

2016-0033 Desnouck Nicole

-	51 foto’s m.b.t. wielrenner Frans Despeghel
-	3 krantenknipsels m.b.t. Frans Despeghel
-	4 boeken m.b.t. wielersport 
-	5 videocassettes met opnames wielerwedstrijden uit 1985, 1986, 1987, 1988 en 1991
-	DVD met opname documentaire over Bernard Hinault en Luik-Bastenaken-Luik 1980
-	DVD De geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen

25/07/2016

boeken zijn dubbel, afgestotenopmerkingen

2016-0034 Chassot Concept SA

-	2 affiches Tour du Romandie, 2015 en 2016
-	1 ceremoniële leiderstrui Tour du Romandie, 2016
-	1 leiderswielerpak Tour du Romandie, 2016

26/07/2016

opmerkingen

2016-0035 Beernaert, Luc

-	1 pak prentkaarten wielerploeg Omega Pharma-Quick-Step, 2142
-	Ploegvoorstellingsbrochure wielerploeg Omega Pharma-Quick-Step, 2013 (17 ex.)
-	Ploegvoorstellingsbrochure wielerploeg Etixx-Quick-Step, 2016 (75 ex.)

27/07/2016

opmerkingen

2016-0036 De Smet, Peter

15 videocassettes met opnames van veldritwedstrijden, 1984-1994

28/07/2016

aanvulling op schenking 2016-0020opmerkingen

2016-0037 Verhoyen-Pylyser, Magda

-7 zakken met drinkbidons
-	Herinneringstrui 30 jaar eindwinst Ronde van Frankrijk – Lucien Van Impe
-	Wielertrui WSC Torhout
-	28 musettes en zakken
-	53 wieler- en supporterspetten
-	1 muts Flandria
-	1 zweetband Buckler
-	1 prentkaart Philippe Gilbert, Belgisch kampioen 2011

28/07/2016

via schepen Debelsopmerkingen
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2016-0038 De Kuysscher, Patrick

4 dozen met negatieven van Omer Steels, fotograaf Het Volk

5/08/2016

opmerkingen

2016-0039 Verlinde, Nico

Bookmakersbord Nico Verlinde, Koolskamp Koers, 2016

16/09/2016

opmerkingen

2016-0040 Pauwels, Johan

-	Affiche EK piste, Saint-Quentin-en-Yvelines, 2016 (PUB01950)
-	Brochure Vélodrome natioanal de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2016 (REC0003)

20/09/2016

opmerkingen

2016-0041 Van Severen, Chantal

-	5 dozen met documentaire collectie knipselmappen, DVD’s, boeken, … rond de wielersport gebundeld 
door Ghislain Van Severen

21/09/2016

opmerkingen

2016-0042 Robaeys, Roger

bidon Fietstoerisme in harmonie, André Noyelle, 2015 (WU4153)

21/09/2016

opmerkingen

2016-0043 Friess Edmond

-	1 wielertrui Radsportmuseum Völklingen
-	1 wielertrui en wielerbroek, naar model van Team CSC uit 2006 voor Luxemburgs kampioen Fränk Schleck 
-	1 wielertrui naar model Team CSC uit 2006 (WU3515)
-	1 wintervest en –broek van F.S.C.L. (Luxemburgse wielerbond) (WU3725-3726)
-	Wielerkledij van de C.O.S.L. (Comité Olympique et Sportive Luxembourgeoise)
o	T-shirt met open flanken (WU3727)
o	Polo (WU3728)
o	T-shirt (Spelen van de Kleine Staten van Europa 2005)  (WU3729)
o	T-shirt met lange mouwen (WU3730)
o	Polo Olympische Spelen 2008 (WU3731)
o	Vest, Olympische Spelen 2004 (WU3732)
o	Vest, Spelen Kleine Staten 2005 (WU3733) met bijhorende korte broek (WU3734) en lange broek 
(WU3735)
-	Wielertrui nationale ploeg van Luxemburg, Olympische Spelen 2008 (WU3829)
-	Jas van Visit Luxembourg (Toerisme) gedragen tijdens de publiciteitskaravaan van de Ronde van Frankrijk 
in 2011 (WU3736)
-	Paar wielerhandschoenen CSC, vermoedelijk 2006 (WU3309)
-	Bidon CSC, ca. 2006 (WU4154)
-	Boek 36 Histoires du Tour de France
-	Boek 33 Vainqueurs face au dopage
-	19 CD-ROMs beeldmateriaal mbt wielersport
-	1 kilometerteller met toebehoorten
-	3 ‘bommetjes’ of luchthouders onder hoge druk voor opblazen banden + ventieldoppen voor koersbanden 
met hoge velgen
-	2 binnenbanden voor koersfiets
-	1 wegwijzer fietstoct ‘Charly Gaul’
-1 koersfiets Cervélo (R0563)

26/09/2016

opmerkingen
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2016-0044 Leroy, Fons

-	24 knipselmappen Topsport Vlaanderen, 1993-2002
-	5 knipselmappen Topsport Vlaanderen Dames, 1995-2001
-	Diverse persmappen en losse stukken m.b.t. Topsport Vlaanderen
-	2 dozen foto’s en ploegvoorstellingskaarten van Topsport Vlaanderen
-	Cassette met interview bij ploegvoorstelling, 2003
-	1 stick met foto’s Topsport Vlaanderen
-	4 CD-ROM’s beeldmateriaal, Topsport Vlaanderen

27/09/2016

opmerkingen

2016-0045 Schotte Renaat

-	Vest voor boven motorkledij, gebruikt voor ‘official broadcasters’ tijdens Milaan – Sanremo 2016
-	Brochure met reglement Giro d’Italia, 2016
-	Roadbook van Giro d’Italia, 2016
-	Brochure-roadbook ‘the route’ van Giro d’Italia, 2016
-	Brochure ‘Giro Profile’, Giro d’Italia, 2016
-	Kartonnen kaart met parcours Giro d’Italia, 2016
-	Wedstrijdbrochure en roadbook Abu Dhabi Tour, 2015
-	Wedstrijdbrochure en roadbook Dubai Tour, 2016
-	Wedstrijdbrochure en roadbook Dubai Tour, 2016 (pocket)
-	Brochure uitgegeven n.a.v. de 10de verjaardag van El Tour de San Luis
-	Wedstrijdbrochure Tour de San Luis 2016
-	Persidentificatiekaart met touw, Milaan-Sanremo 2016
-	Promotietas Giro d’Italia 2016, merk Boxeur des rues

4/10/2016

opmerkingen

2016-0046 De Roo, Hennie

-	Collectie wielertruien (20-tal)
-	Collectie wielerpetjes (10-tal)
-	4 bidons

8/10/2016

opmerkingen

2016-0047 Sercu, Filip

-	Wielertrui IAM Cycling, 2016, gesigneerd door de Belgische renners uit de ploeg
-	4 wielerpetjes IAM Cycling, 2016
-	4 musettes IAM Cycling, 2016
-	4 bidons IAM Cycling, 2016
-	5 boeken Roadbook – Carnet de Route Iam Cycling, 2015 (voor Japanse markt)
-	Pak prentkaarten renners IAM Cycling

6/10/2016

opmerkingen

2016-0049 Movistar Team

wielertrui Movistar Team 2016, gesigneerd door verschillende renners

24/10/2016

verzending via post na vraag via e-mailopmerkingen

2016-0050 Vanmarcke Sep

-	Wielerhelm Team LottoNL-Jumbo, 2016, gepersonaliseerd voor Sep Vanmarcke

25/10/2016

verzending via post op vraagopmerkingen
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2016-0051 Leenknegt Bjorn

-	Map met losbladige bundel wet- en regelgeving : ‘Hoe veilig wielerwedstrijden organiseren’ (1972)

25/10/2016

opmerkingen

2016-0052 Lezy, Eric

-	5 kartons met telkens 3 foto’s over wielrenner Gilbert Desmet

25/10/2016

foto's zouden mogelijk in café Desmet gehangen hebben, gekregen via Jos Callens uit Kuurne.opmerkingen

2016-0053 Ameye Thomas

-	Musette Cycling in Flanders
-	Polo Le Tour de France
-	2 polsbandjes Team Sky
-	2 gesigneerde rennerskaarten van Jasper Stuyven
-	7 rennerskaarten van Lotto-Soudalrenners (Tour de France 2015)
-	Pakket brochures m.b.t. wielerwedstrijden, fietstoerisme, fietsuitrusting, …
-	De Tourkrant 2015 (bijlage Het Nieuwsblad-Sportwereld)

25/10/2016

opmerkingen

2016-0054 De Maeseneer, dr. Joost

-	Boek De CHAMP Piramide
-	Wielertrui Kurt-Asle Arvesen, Team Saxo Bank, kampioen van Noorwegen (2008) uit 2009
-	Wielertrui Team CSC, 2007, mogelijk van Kurt-Alse Arvesen
-	Doek in stof met afbeelding wielertrui Team CSC uit 2005

27/10/2016

via Patrick Cornillieopmerkingen

2016-0055 Van de Veire, Patrick

koersfiets merk TI-Raleigh, 1983 (R0565)

8/11/2016

opmerkingen

2016-0056 Devos, Patrick

-	Wielertrui Kampioen van België onafhankelijken, Boudewijn Devos, 1951
-	Wielertrui Kampioen van West-Vlaanderen onafhankelijken, Boudewijn Devos, 1951
-	Foto  Boudewijn Devos na ritzege door Jules Van Maele

28/11/2016

namens vader Boudewijn Devosopmerkingen

2016-0057 Vandaele, Alice

musette Bertin

22/11/2016

opmerkingen

2016-0058 Dessein, Valeer

-	5 foto’s, vnl. Rik Van Looy
-	33 genummerde chromo-prenten Rik Van Looy
-	13 chromo’s van verschillende reeksen
-	Prentkaart reclame Eddy Merckx – Resi frituurvet

29/11/2016

opmerkingen

2016-0059 Leroy, Fons

	15 VHS-cassettes m.b.t de wielerploeg Vlaanderen 2002 - Topsport Vlaanderen

30/11/2016

opmerkingen
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2016-0060 Dierickx Freddy

wielerschoenen met klikplaatjes, jaren 1960-1970

15/12/2016

schenking aan balieopmerkingen

2016-0061 Decoker Walter

prentkaart Marc Renier, foto Gust Pinte

15/12/2016

opmerkingen

2016-0062 Delzeyne Eric

	Prentkaart koers en leger op achterzijde voorzien van tekst door een milicien, 1990

15/12/2016

opmerkingen

2016-0063 Vannieuwenhuyse, Fred

-	Knipsels m.b.t. Frans Despeghel
-	Trofee Cycle Tour of Britain 1958, Frans Despeghel

15/12/2016

opmerkingen

2016-0064 Van de Vijver Heidi

-	Wedstrijdbrochure Giro Rosa 2016
-	Wedstrijdbrochure Prudential Ride Londen 2016
-	8 fietskaderplaatjes
-	3 rugnummers
-	5 identificatiedragers aan lanyard voor verschillende wielerwedstrijden
-	Polsband La Course 2016
-	3 etiketten als identificatiedrager wielerwedstrijden

15/12/2016

opmerkingen

2016-0065 Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo

6 prentkaarten uitgegeven door Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo

15/12/2016

opmerkingen

2016-0066 Verbrugghe Dirk

Pak knipsels over renners

23/12/2016

opmerkingen
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2017-0001 Vankeirsbilck, Koen

Wielerbroek Axel Merckx, Motorola, 1995-1996 (WU1413)

4/01/2017

opmerkingen

2017-0002 Meersman Luc

2 wielertruien : gele trui (replica) Ronde van Frankrijk, Fabian Cancellara, 2015 en Italiaanse kampioenentrui, 
Giacomo Nizzolo, 2016 (WU3832 en WU3910)

10/01/2017

opmerkingen

2017-0003 Vandermeersch Brigitte

-	Reeks digitale foto’s BK veldrijden, 08/01/2017
-	Toegangsticket + deelnemerslijst BK veldrijden, 08/01/2017
-	Flyer Krawattencross, 04/02/2017
-	Kalender 2017 Belgian Cycling

11/01/2017

opmerkingen

2017-0004 anoniem

Diverse affiches en kalenders, vnl. mbt Shimano en reclame voor fietsonderdelen

24/01/2017

afgegeven aan balie zonder naam na te latenopmerkingen

2017-0005 CRVV - Centrum Ronde van Vlaanderen

Fotoboeken collectie Vervaecke, kaften met persknipsels, verschillende dozen met wielerboeken en -
tijdschriften, koersfiets merk Groene Leeuw (R0566)

25/01/2017

overeenkomst door CRVV opgemaakt met voorwaarde terbeschikkingstelling gedigitaliseerdeopmerkingen

2017-0006 Stockman, Michel

bidprentje Hilaire Couvreur

2/02/2017

opmerkingen

2017-0007 Huûghe, Eddy

Digitale foto's Dwars door Vlaanderen 2016, uitstap Vrienden Parijs-Roubaix 2016, Natourcriterium 
Roeselare 2016 en praatavond Lucien Van Impe in Wielermuseum 2016

3/02/2017

opmerkingen

2017-0008 Delzeyne Eric

pakket prentkaarten wielrenners

9/02/2017

aan balieopmerkingen

2017-0009 Vanderschaeghe, Jan

2 boeken (Alles draait om het wiel en De memwars van de wieltjeszuiger)

16/02/2017

opmerkingen
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2017-0010 Stockman, Michel

-	Kilometerteller merk Cateye in verpakking(FOD0002)
-	Kilometerteller merk CicloSport in verpakking(FOD0003)
-	Hartslagmeter merk Sigma in verpakking(FOD0004)

21/02/2017

opmerkingen

2017-0011 Vandergunst Jules

-	30 ploegvoorstellingsbrochures (na ontdubbeling)
-	31 wedstrijdbrochures (na ontdubbeling)
-	1 VIP-parking entreebewijs Gent-Wevelgem 2014
-	Tijdschriften Cycling.be, jaargang 2015-2017

22/02/2017

opmerkingen

2017-0012 De Zaeytijd Dries

-	Eddy Merckx Cycles Magazine 2017
-	Pakket prentkaarten Sport Vlaanderen – Baloise 2017
-	Ploegvoorstellingsaffiche Sport Vlaanderen – Baloise 2017
-	Fietscatalogus Eddy Merckx Cycles 2017

23/02/2017

opmerkingen

2017-0013 Delzeyne Eric

6 prentkaarten van renners

3/03/2017

opmerkingen

2017-0014 Clement, Pierre (familie)

wielerdocumentatie Pierre Clement, vnl. bestaande uit handgeschreven rituitslagen van jaren 1960 tot 2016

6/03/2017

opmerkingen

2017-0015 Cantillana, Isabel

Wielercollectie Bruno Dubois, sportjournalist Notélé (+2011)

8/03/2017

opmerkingen

2017-0016 Van Eeghem, Etienne

Foto in kader van wielrenner Roger Wijckstandt uit Aalter

9/03/2017

opmerkingen

dinsdag 10 oktober 2017 Pagina 2 van 10
50/89



Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2017-0017 CRVV - Centrum Ronde van Vlaanderen

Affiche Ronde van Frankrijk, 1957
Affiche Ronde van Frankrijk, 1949
Affiche Ronde van Frankrijk, 1952
Affiche Ronde van Frankrijk, 1964
Affiche Ronde van Frankrijk, 1951
Affiche Ronde van Frankrijk, 1948
Affiche Ronde van Frankrijk, 1969
Affiche Ronde van Frankrijk, 1950
Collage wielerchromo's, voor 1950
Artikel in affichevorm, val Wim Van Est, Ronde van Frankrijk, 1951
Voorpagina Sportclub, Ronde van Frankrijk, 1910
Tekening Eddy Merckx, 2003
Massage Raymond Poulidor, Ronde van Frankrijk, 1965
Foto parcours Ronde van Frankrijk, 1947
Auto Rode Kruis, Ronde van Frankrijk, 1947
Wagen Rochet, publiciteitskaravaan Ronde van Frankrijk, 1947
Fausto Coppi, wedstrijdblad Ronde van Frankrijk, 1952
André Darrigade, Ronde van Frankrijk, 1956
Gino Bartali, Ronde van Frankrijk, 1948
Bevoorrading Ronde van Frankrijk, 1948
Gino Bartali, eindwinst Ronde van Frankrijk, 1948
Volgbewijs Ronde van Frankrijk, 1982
Wedstrijdpijl bevoorrading Ronde van Frankrijk
Briefkaart van Romain Maes, 1935
Trofee etappe Ronde van Spanje, 2010

20/03/2017

collectie Deschepperopmerkingen

2017-0018 Messiaen Geert

wielertrui Belgische nationale ploeg gesigneerd door Belgische deelnemers van Wereldkampioenschap 
veldrijden 2017

2/03/2017

opmerkingen

2017-0019 Bouwmans, Eddy

-	Wielertrui Nederlandse nationale ploeg, WK 1996, Eddy Bouwmans (WU0411)
-	Sportzak Vermarc, Eddy Bouwmans (WU1805)

22/03/2017

op Dwars door Vlaanderen 2017 (samen met B2017-0006)opmerkingen

2017-0020 Stichting Orange Cycling

-	Wielertrui Team Roompot-NL Loterij, gesigneerd door Johnny Hoogerland, 2017 (WU3522)
-	2 bidons Team Roompot-NL Loterij, 2017 (WU4155)

16/03/2017

meegekregen bij aankoop fiets Roompootopmerkingen

dinsdag 10 oktober 2017 Pagina 3 van 10
51/89



Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2017-0021 Meersman Luc

ARD00231 	Wedstrijdbrochure Strade Bianche, 2016
ARD00232 	Wedstrijdbrochure Strade Bianche, 2017
ARD00233 	Wedstrijdbrochure Milaan-Sanremo, 2017
KDO0015 	Toegangspas hospitality partenza, Strade Bianche, 2017
KDO0016 	Toegangspas servizio gruppo sportivo, Strade Bianche, 2017
KDO0017 	Toegangspas hospitality, Strade Bianche, 2017
IRK0124 	Volgbewijs gast, Strade Bianche, 2017
IRK0125 	Volgbewijs Strade Bianche, 2017
IRK0126 	Volgbewijs Strade Bianche, 2017
IRK0127 	Volgbewijs gast, Strade Bianche, 2017
IRK0128 	Volgbewijs, Strade Bianche, 2017
IRK0129 	Volgbewijs, Strade Bianche, 2017
	Krant La Gazzetta dello Sport, 4 maart 2017

22/03/2017

opmerkingen

2017-0022 Vannieuwenhuyse, Fred

-	Pakket wielertijdschriften, waaronder Sport 80, Sport 80 magazine, Cyclo-Sprint, Wielerrevue, Sport-
Illustratie
-	Forexpaneel wielerploeg Beveren 2000(FO280)

27/03/2017

opmerkingen

2017-0023 Clement, Pierre (familie)

-	Fotoalbum met foto’s en prentkaarten van verschillende wielrenners met aanduiding geboortedatum uit 
de wielercollectie van Pierre Clement

24/03/2017

opmerkingen

2017-0024 Koning Boudewijnstichting - Fonds BELvue

2017-0224 tour de France des Belges en 2017-0225 Ultieme fotocollectie Ronde van Frankrijk

28/03/2017

in ruil voor bruikleenopmerkingen

2017-0024 Koning Boudewijnstichting - Fonds BELvue

Boetiek België - Boutique Belgique

28/03/2017

in ruil voor bruikleenopmerkingen

2017-0025 anoniem

Alles op zijn tijd. Gezond groeien in de koers

28/03/2017

opmerkingen

2017-0026 anoniem

foto WK mountainbike 2016 met Nino Schurter en Annika Langvad

28/03/2017

opmerkingen

2017-0027 Deloose, Jean-Pierre

foto op houtpaneel van aankomst Marc Demeyer, Paris-Roubaix, 1976 (AGF01914)

28/03/2017

opmerkingen
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2017-0029 de Staercke, Stephane

Digitale foto's 
-	Dwars door Vlaanderen, 22/03/2017 (196 foto’s)
-	Handzame Classic, 17/03/2017 (24 foto’s)

29/03/2017

opmerkingen

2017-0030 Demeulenaere bvba

maquette wielerpiste Sercu-Defraeye uit Rumbeke

30/03/2017

opmerkingen

2017-0031 Dejonckheere, Noël

krantenknipsel De Weekbode, 27/08/1976 n.a.v. overlijden renner Johny Deblaere

30/03/2017

via de postopmerkingen

2017-0032 de Staercke, Stephane

83 digitale foto's uitstap Vrienden naar Ronde van Vlaanderen in Kerkhove, 02/04/2017

4/04/2017

opmerkingen

2017-0033 Huûghe, Eddy

290 digitale foto's van de uitstap van de Vrienden naar de Ronde van Vlaanderen in Kerkhove + beelden uit 
Wielermuseum zelf, 02/04/2017

4/04/2017

opmerkingen

2017-0034 Vermynck, Jeroen

Pijl Ronde van Vlaanderen wielertoeristen, 2017

2/04/2017

opmerkingen

2017-0035 Team Sky

Wieleruitrusting Team Sky, 2017, bestaande uit : 
-	Wielertrui
-	Regenjas
-	Wielerbroek (kort)
-	Musette
-	Wielerpet
-	Paar wielerkousen (wit)
-	Paar schoenovertrekken
-	Paar beenstukken (merk Castelli)
-	Paar armstukken (merk Castelli)
-	4 bidons
-	1 koersbril, merk Oakley (in verpakking)
-	Wielerhelm, gebruikt door Kiryienka
-draagtas

5/04/2017

opmerkingen

2017-0037 De Munck, Herman

wielertrui Lejeune, Herman De Munck, ca. 1976

11/04/2017

opmerkingen
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2017-0038 Leroy, Fons

TRM0713	Trofee ploegklassement, Circuito Montanes, Vlaanderen 2002, 1997
TRM0714	Trofee aangeboden door stad Lorca, circa 1999
WU1638	Tijdrithelm Vlaanderen 2002-Eddy Merckx, 1997
WU3527	Wielertrui Bodysol-Win for Life-Jong Vlaanderen, 2005
WU3528	Wielertrui Davitamon-Win for Life-Jong Vlaanderen, 2007
WU3529	Wielertrui Jong Vlaanderen 2016, 2004
WU3530	Wielertrui Jong Vlaanderen 2016, 2004
WU3531	Trainingstrui Chocolade Jacques - T-interim, 2005
WU3532	Wielertrui Topsport Vlaanderen-Etixx-Guill d'Or, 2016
WU1415	Wielerbroek Davitamon-Win for Life-Jong Vlaanderen, 2007
WU1416	Wielerbroek nationale ploeg Marokko
ARD01856	Wedstrijdbrochure Zesdaagse Rotterdam, 2010
ARD01555	Wedstrijdbrochure Ronde van Oostenrijk, 2004
ARD01556	Wedstrijdbrochure Circuito Montanes, 2004
ARD00547	Wedstrijdbrochure Ronde van Haut-Var, 2004
ARD00548	Wedstrijdbrochure Ronde van Haut-Var, 2005
ARD00244	Wedstrijdbrochure Ronde van Vlaanderen, 1975
ARD02219	Ploegvoorstellingsbrochure Club Seur, 1990
ARD02220	Ploegvoorstellingsbrochure Club Seur, 1991
KAL0011	Kalender Sport Vlaanderen-Etixx-Guill d'Or, 2017
WU4171	Bidon Topsport Vlaanderen-Mercator, 2009-2013
WU1812	Musette Chocolade Jacques-T-interim, 2005-2007
WU2892	Supporterspet Topsport Vlaanderen (blauw)
WU2893	Supporterspet Topsport Vlaanderen-Mercator (wit)
WU2894	Supporterspet Vlaanderen-T-interim (zwart-blauw)
WU2895	Supporterspet Topsport Vlaanderen-Chocolade Jacques (wit)
WU2896	Wielerpet Vlaanderen-T-interim
WU2897	Wielerpet Jong Vlaanderen 2016 (2004)
WU3320	Armstukken Noorse wielerploeg
WU3321	Buff Chocolade Jacques-T-interim
BAN0013	Fietswimpel Stanneke, van Borgerhout tot Frascatie, 50 jaar overlijen Stan Ockers
SUP0010	Sticker Vlaanderen 2002 - Eddy Merckx

-	7 tijdschriften Miroir-Sprint en Miroir des Sports, jaren 1950
-	11 prentkaarten renners/ploegvoorstellingen
-	Pak affiche Miroir du Cyclisme
-	5 ploegvoorstellingsfoto’s in kader Vlaanderen 2002 en opvolgers
-	2 ploegvoorstellingsfoto’s Vlaanderen 2002 en opvolgers
-	4 canvassen op doek met collage foto’s
-	22 CD-ROM’s en DVD’s

13/04/2017

opmerkingen

2017-0039 Leysen, Bart

	Wieleruitrusting Mapei-GB uit 1995, gedragen door Bart Leysen, bestaande uit wielertrui, wielerbroek, een 
paar handschoenen en een wielerpet (	Inventarisnummers :	Trui : WU3533, 	Broek : WU1417, 	Pet : 
WU2898, 	Handschoenen : WU3322)

26/04/2017

schenking na bruikleen 2016-0037opmerkingen

2017-0040 de Staercke, Stephane

Foto's Erfgoeddag en Grinta Flandrien Ride, 22-23/04

27/04/2017

opmerkingen
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2017-0041 Mater, Ellen

Fausto Coppi

29/04/2017

opmerkingen

2017-0042 van Dijk, Jos

-	2 ex. Boek Veenendaal-Veenendaal. Dertig jaar Wielrennen in Veenendaal
-	3 ex. Affiche PDM-ploeg 1990

29/04/2017

opmerkingen

2017-0043 Flanders Classics

Affiche Omloop Het Nieuwsblad, 2017
Affiche Gent-Wevelgem, 2017
Affiche Ronde van Vlaanderen, 2017
Affiche activiteiten in Oudenaarde n.a.v. Ronde van Vlaanderen, 2017
Affiche Scheldeprijs, 2017
Affiche Brabantse Pijl, 2017
Affiche Omloop Het Nieuwsblad, vrouwen elite, 2017
Affiche Dwars door Vlaanderen, vrouwen elite, 2017
Affiche Gent-Wevelgem, vrouwen elite, 2017
Affiche Ronde van Vlaanderen, vrouwen elite, 2017
Affiche Ronde van Vlaanderen, junioren, 2017
Affiche Ronde van Vlaanderen, beloften, 2017
Affiche wielertoeristenrit Het Grootste Vrouwenpeloton, 2017
Affiche wielertoeristenritten Proximus Cycling Challenge, 2017
Brochure voor sponsors Omloop Het Nieuwsblad, 2017
Brochure voor sponsors Dwars door Vlaanderen, 2017
Brochure voor sponsors Ronde van vlaanderen, 2017
Brochure voor sponsors Brabantse Pijl, 2017
Wedstrijdbrochure Omloop Het Nieuwsblad, 2017
Het Koersblad, Ronde van Vlaanderen, 2017
Brochure Proximus Cycling Challenge, 2017
Brochure Het grootste vrouwenpeloton, Het Nieuwsblad, 2016

12/05/2017

incl. dubbels + brochures en affiches die al in collectie zaten (niet geregistreerd)opmerkingen

2017-0044 Stragier Laurent

Affiche Paris-Roubaix, 2017

22/05/2017

opmerkingen

2017-0045 de Staercke, Stephane

Digitale foto's praatavond Tom Simpson, 23/05/2017

24/05/2017

opmerkingen
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2017-0046 Meersman Luc

ARD00251	Wedstrijdbrochure Luik-Bastenaken-Luik, 2017
ARD00252	Wedstrijdbrochure Waalse Pijl, 2017
IRK0136	Rugnummer 11, Luik-Bastenaken-Luik, 2017
KDO0036	Volgbewijs ploegauto, Luik-Bastenaken-Luik, 2017
KDO0037	Volgbewijs ploegauto, Luik-Bastenaken-Luik, 2017
KDO0038	Volgbewijs ploegauto, Waalse Pijl, 2017
KDO0039	Parkeerbewijs ploegauto, Waalse Pijl, 2017
KDO0040	Journalistenbadge Elke Weylandt, Waalse Pijl, 2017
KDO0041	Journalistenbadge Jered Gruber, Luik-Bastenaken-Luik, 2017

4/05/2017

opmerkingen

2017-0047 KVC Panne Sportief

Affiche en brochure Driedaagse De Panne-Koksijde, 2017 (PUB02011 en ARD01557)

2/05/2017

opmerkingen

2017-0048 Desmet, Maurice

Flandriafiets Jef Planckaert 1960-1964, paar koersschoenen Gios Torino, CD-rom foto's Roger Desmet

26/05/2017

opmerkingen

2017-0049 Leroy, Fons

	2 dozen documentatie m.b.t. wielerploeg Vlaanderen 2002 – Topsport Vlaanderen en wielrennen in het 
algemeen

2/05/2017

opmerkingen

2017-0051 Luyckx, Marc

-	16 foto’s m.b.t. wielrennen uit 1946
-	Prentkaart André Pieters
-	7 chromo’s van wielrenners, jaren 1940

6/06/2017

opmerkingen

2017-0052 Houtekier, Arne

-	Lege fles schuimwijn van Giro-podium André Greipel, 2017
-	Wedstrijdbrochure Giro d’Italia, 2017
-	Panini-stickeralbum Giro d’Italia, 2017
-	2 toegangsbadges Giro d’Italia, 2017
-	2 sticker-volgbewijzen Giro d’Italia, 2017
-	2 infobrochures voor ploegen van de openingsrit en de rit van 8 mei tijdens de Giro d’Italia, 2017
-	Lijst met hotels van ploeg Lotto-Soudal, Giro d’Italia, 2017

19/06/2017

opmerkingen

2017-0053 Himpe, Jan

pakket kranten, tijdschriften en knipsels

20/06/2017

opmerkingen

dinsdag 10 oktober 2017 Pagina 8 van 10
56/89



Schenkingsnummer NaamDatum schenking

2017-0054 Vandergunst Jules

-	10 archiefdozen met archief (K)BWB – Wielerbond Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen bestaande uit de 
aansluitingsformulieren en bestuurssamenstellingen van de aangesloten wielerclubs, geordend per 
stamnummer, en ingedeeld in de clubs die in 2008 nog actief waren en de clubs die tot 2007 al gestopt 
waren.
-	Wielertrui ter herinnering aan het WK veldrijden in 2012 te Koksijde (WU/2600)

7/06/2017

opmerkingen

2017-0055 van Dijk, Jos

-	Wielertrui 50 jaar Ronde van Drenthe, 2012 (WU2608)
-	Wedstrijdbrochure Ronde van Drenthe, 2016 (ARD00550)

23/06/2017

opmerkingen

2017-0056 Verbrugghe Dirk

-	Pakket knipsels mbt wielersport
-	Reeks pagina’s uit oude catalogus Karel Lengs – Leonidas
-	Sportreglementen Belgische Wielrijdersbond, 1958-1959
-	Postzegel Peter Sagan uit Slovakije
-	Bidprentje Louis Schampaert, 2000

29/06/2017

opmerkingen

2017-0057 RCS Sport

-	Lupo Wolfie, gesigneerd door Fabio Aru, 2017
-	Ceremoniële roze trui, 2017
-	2 x boek Tutto il rosa della mia vita
-	2 coveraffiches La Gazzetta dello Sport
-	Pakket wedstrijd- en organisatiebrochures Giro d’Italia, 2015-2017
-	Brochure Milano-Torino, 2015
-	Brochure Strade Bianche, 2017
-	Brochure Tirreno-Adriatico, 2017

29/06/2017

opmerkingen

2017-0058 Leenknegt, Roland

4 boeken van Wielermuseum

1/07/2017

opmerkingen

2017-0059 Decloedt, Clothilde

	gele wielertrui n.a.v. 100e Kampioenschap van Vlaanderen – Koolskamp Koers, 2015 (WU2610)

4/07/2017

opmerkingen

2017-0060 Thijs, Roger

prentkaart Romain Maes, gesigneerd

7/07/2017

feitelijk op 26/12/2016 via de post, nu pas geregistreerdopmerkingen

2017-0061 Flanders' Bike Valley

	Stuk blade van en Agusta gevechtshelikopter met buitenkant in carbon, en voorkant in metaal, inox of 
titanium

10/07/2017

opmerkingen
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2017-0062 Degryse, Andy

-	Wedstrijdbrochure Gino Rosa – Anita, 2017 (ARD01568)
-	Reeks prentkaarten Cervélo – Biglo Pro Cycling Team, 2017 (PCF16129-16140)

13/07/2017

opmerkingen

2017-0063 Friess Edmond

-	Koersfiets merk Bianchi (R0572)
-	Trainingstoestel op rollen met toebehoorten, in zak met gedrukte handtekeningen van Andy en Fränk 
Schleck
-	Polo Quick Step Floors

6/07/2017

opmerkingen

2017-0064 Devreese, Mieke

krantenkaternen Sport '70 en Sportwereld, jaren 1970

18/07/2017

opmerkingen

2017-0065 Bonten, Peter

gele jas Mavic voor koersbegeleiders

14/08/2017

opmerkingen

2017-0066 Taveirne, Koen

6 bierkaartjes Primus - BK wielrennen Hoeslt 1984

25/08/2017

opmerkingen

2017-0067 anoniem

Volgebewijs Omloop van Vlaanderen (autorally) 1992 (IRK0173)

28/08/2017

opmerkingen

2017-0068 Schepens, Jean-Marie

21 videocassettes met opnames wielerwedstrijden, jaren 1990-2000

25/08/2017

opmerkingen

2017-0069 Vergote, Pierre

	Replica groene trui en wielerbroek, Ronde van Frankrijk, Skoda, 2016 (WU3879 en WU1419)

30/08/2017

opmerkingen

2017-0070 van de Graaf, Gerard M.

	17 foto’s en prentkaarten van wielrenners uit de jaren 1950, meestal gesigneerd, verzameld door de 
schenker in zijn jeugdjaren 
(geregistreerd onder inventarisnummers A23211 tot A23227)

27/09/2017

opmerkingen

2017-0071 Aneca Luc

wielertoeristenbroek en -trui Landbouwkrediet-Colnago, 2004

29/09/2017

opmerkingen
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1 06/01/2014 Franz Noseda Knokstraat 8 8880 Ledegem - 28 foto's
2 10/04/2014 Héléna Deckmyn Leenstraat 25 8800 Roeselare Kaarten - 2 kaarten
3 27/05/2014 Gabriël Verduyn Wallemotestraat 65 8870 Izegem Medailles - 3 medailles
4 10/09/2014 Filiep Vercruysse Wilgenstraat 109 8800 Roeselare Bibliotheek Vercruysse - boeken en tijdschriften
5 14/03/2014 Frans Denys Agavendreef 11 1070 Anderlecht Collectie familie Denys-Coussement - boeken, foto's en tijdschriften

Foto's omtrent de provinciale studiedag en 30 jaar 
meester kleermakers
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nr. datum schenker adres Gemeente omschrijving schenking bijzondere voorwaarden opmerkingen
1 07/04/2015 Werner Bruynooghe Kadzandstraat 6 8400 Oostende Werner Bruynooghe - 1 muziekplaat
2 21/05/2015 Jacques D'Hondt Lindenlaan 1 9870 Zulte Jacques D'Hondt - 1 kaart

3 22/06/2015 Familie De Boer Ruigebol 9 Familie De Boer - 1 fotoalbum 
4 04/06/2015 Johan Bagein Rondekomstraat 30 8800 Roeselare Inlichtingenfiches voor drankgelegenheid - inlichtingenfiches (1984-2006)
5 08/07/2015 Jan Vanden Berghe Bruggesteenweg 98 8755 Ruiselede Vanden Berghe Jan foto's
6 24/08/2015 Jean-Pierre Wullaert Groenestraat 119 8800 Roeselare Wullaert Jean-Pierre - tijdschriften
7 24/08/2015 Patrick Deldaele Hoge Vaute 8 8902 Ieper Familie Deldaele - Pater André Deldaele
8 25/08/2015 Lucien Dessein Ballingstraat 22 8560 Gullegem Scouts Info uit padvinderstijd

1541 Koog aan de Zaan 
(NL)
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nr. datum schenker adres Gemeente omschrijving schenking bijzondere voorwaarden opmerkingen

1 14/01/2016 Izegemseaardeweg 154 8800 Roeselare Vandecasteele - Tijdschrift La Patriote Illustré

2 25/02/2016 Hoogleedsesteenweg 143 8800 Roeselare Koninklijk Groen- en Bebloemingscomité - Dia's

3 28/06/2016 Paul Gordyn Hugo Veriesstraat 68 8800 Roeselare Project Open Leerruimte

4 22/09/2016 Piet Samyn Jules Lagaelaan 13, bus 22 8800 Roeselare Frans Samyn - Kaders en foto's

5 03/10/2016 Piet Samyn Jules Lagaelaan 13, bus 22 8800 Roeselare Frans Samyn (deel 2) - Kaders en foto's

Familie Vandenbroucke-
Crombez

Koninklijk Groen- en 
Bebloemingscomité

Oefeningen van leerlingen omtrent de 
geschiedenis van Roeselare
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nr. datum schenker adres Gemeente omschrijving schenking bijzondere voorwaarden opmerkingen

1 09/01/2017 Siegfried Van Iseghem Kortrijkse Heerweg 122 8540 Deerlijk Van Iseghem - Affiche Gilde der Ambachten en Neringen, 1904
2 29/03/2017 Rosa Anseeuw Koning Albert I-laan 72 8800 Roeselare Wijsheden en spreuken Roger Noyez - albums met wijsheden en spreuken
3 24/04/2017 Marie-Christine Sinnesael Henri Horriestraat 36 8800 Roeselare Familie Sinnesael - fotoalbum
4 12/06/2017 Frieda Blomme Klokkeputstraat 131 8800 Roeselare Oud Leerlingenbond Grauwe Zusters - foto's
5 06/09/2017 Joost Scharpé Kwarteldreef 5 8800 Roeselare Dia's Rodenbachstoet 1956 - 47 dia's

6 27/09/2017 Magda Deldaele Infanteriestraat 18 8800 Roeselare Fotoalbums en losse foto's van de familie Deldaele 10 fotoalbums

7 04/10/2017 Uilstraat 5, bus 1 8800 Roeselare 3 schilderijen -
8 12/10/2017 Erfgoed Emiel Ramoudt vzw Zijstraat 19 8800 Roeselare Werken van Roger Noyer - cf. inventarislijst

Gilles Goddeeris - Ingrid 
Houthoofd

schilderij van schilder Wilfried Vervisch,, getiteld 
'Oneindigheid', gesigneerd Wvervisch 81; 
schilderij van schilder Willy Defrancq, schilderij 
van schilder Wilfried Vervisch, gesigneerd 
Wvervisch 79
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15 2017_GR_00178 Optimalisatie/herlocalisatie dierenasiel - 
Oprichting VZW Dierenasiel Regio Roeselare - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Art 225 gemeentedecreet: het vermoeden dat in dit artikel is opgenomen wordt 
geactiveerd maar is weerlegbaar. Deze motivatie is ook opgenomen in het dossier.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 omtrent de VZW's.

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereenkomst  in het kader van DAEB-besluit tussen Stad en 

Buurt en Co
2. VZW-oprichtingsakte dierenasiel regio Roeselare 05092017

Context en argumentatie
In het verleden was er een VZW Blauw Kruis. Dit was een louter private rechtspersoon.
De stad bood weliswaar bepaalde ondersteuning. Zo werd een recht van erfpacht 
toegekend.
Deze VZW is echter teloor gegaan door interne spanningen.

Door de inspanningen van de stad werd een zekere werking gegarandeerd opdat 
dierenbescherming verder kon gebeuren.
Momenteel gebeurt de samenwerking tussen Buurt en Co aan de hand van een DAEB-
overeenkomst. Deze overeenkomst legt duidelijk de wederzijdse taken vast, waarbij het 
innen van bepaalde vergoedingen hierin ook is begrepen.
De facto wordt de uitbating van het dierenasiel gerealiseerd met middelen van de stad en 
wordt de exploitatie waargenomen door Buurt en C°.

Het huidige dierenasiel kent evenwel een aantal beperkingen.
1/ Wat betreft de lokatie. Het gebouw is eigendom van de stad. De bestemming is 
evenwel niet correct waardoor er geen structurele verbouwingen of uitbreidingen meer 
kunnen gebeuren terwijl de maximumcapaciteit op bepaalde moment reeds overschreden 
werd.
2/Daarnaast mist het asiel financiële inkomsten. Door de invoering van het duo-legaat 
gebeuren aanzienlijke giften ten aanzien van VZW's met sociale doelstellingen. De 
huidige structuur leent zich hier niet toe.
3/Tenslotte mist de werking een zekere professionaliteit op het vlak van management.

In het bestuursakkoord werd de optimalisatie van de werking van het dierenasiel 
opgenomen.
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Daardoor ontstond het idee om terug een private VZW op te richten met volgende 
partners. Buurt en Co, Vives en de Stad.

Op deze manier zou gepoogd worden een antwoord te bieden aan voornoemde 
beperkingen. Het dierenasiel Ganzeweyde staat hierbij deels als model.
Tegelijk zou ook de nodige ervaring opgedaan worden over de financiële haalbaarheid 
van een nieuw asiel, desgevallend in een intergemeentelijk kader. Binnen Mid-west 
gebeuren hiertoe de nodige voorbereidende gesprekken.

Bij de oprichting dient rekening te worden gehouden met art 225 § 3 van het 
gemeentedecreet ( gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen ).
Met het oog op de toepassing van § 2, wordt vermoed dat een rechtspersoon door een 
gemeente met welbepaalde taken van gemeentelijk belang is belast als hij aan een van 
de volgende voorwaarden voldoet:
1° een of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden 
of leden van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente in kwestie of 
de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen 
door die personen.
2° de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de 
stemrechten in een of meer van zijn organen
3° zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het 
gemeentebudget.

De oprichting van deze vzw betreft echter geen verzelfstandigd agentschap van de Stad.

Het vermoeden van voornoemd artikel is dan ook niet relevant en wordt met volgende 
argumentatie weerlegd:

Het betreft de  oprichting van een private VZW ( zoals in het verleden ), waarbij de Stad 
wel een partner is zonder dat evenwel de dominante beslissingsmacht bij de Stad ligt. 
Bovendien wordt op termijn gerekend dat het dierenasiel onder meer via fondsenwerving 
een bredere invulling zal geven aan de materie van het dierenwelzijn.
Het feit dat er andere zuivere private dierenasielen bestaan illustreert overigens dat deze 
materie niet van gemeentelijk belang is.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De oprichting van deze VZW impliceert geen financiële consequenties.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De ontwerpstatuten tot oprichting van een VZW Dierenasiel Regio Roeselare worden 
goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.
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Statuten VZW

De ondergetekenden:

 Dhr., wonende te *, * Voorzitter
 Dhr. *, wonende te *,  * Secretaris
 Dhr. *, wonende te *, * Onder voorzitter
 Dhr. * wonende te *, * Penningmeester

Hogeschool Vives, vertegenwoordigd door Arnold Stael, lector
Buurt en C°, vertegenwoordigd door Pascal Van Parys, directeur
stad Roeselare, vertegenwoordigd door Filip Bouckenooghe, schepen van dierenwelzijn

Zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de 
statuten als volgt samenstellen:

I. Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur:

Artikel 1

De vereniging wordt genoemd «*DIERENASIEL REGIO ROESELARE., Vereniging Zonder 
Winstoogmerk», evenwaardig afgekort tot «* DIERENASIEL REGIO ROESELARE. V.Z.W.».

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 8800 Roeselare, Oude 
Stadenstraat 4. Het kan overgebracht worden naar een andere plaats in deze gemeente.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel:
- Het vangen en opvangen van rondzwervende en afgestane huisdieren, hiertoe kan 

zij één of meerdere dierenasielen uitbaten.
- Het welzijn van alle dieren, doch huisdieren in het bijzonder, te behartigen. Hierbij 

wordt het sociale aspect van de relatie mens-dier-maatschappij voor ogen 
gehouden.

- Het organiseren en/of steunen van initiatieven, organisaties, projecten,…die 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het welzijn van de dieren 
en/of de werking van een dierenasiel, inclusief het luik informatie en educatie.

- Het ophalen van overleden dieren tijdens weekends op het openbaar domein.
- De realisatie op termijn van een nieuw gebouw voor een dierenasiel in de regio 

Roeselare.

De kring onthoudt zich van alle politieke en wijsgerige beschouwingen.

Zonder dat deze opsomming beperkend is, organiseert zij alle activiteiten en is zij 
verantwoordelijk voor alle zaken die haar doel bewerkstelligen:



66/89

De vereniging mag bijgevolg alle handelingen verrichten die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

II.  Leden, bijdrage:

Artikel 4

De vereniging bestaat uit tenminste 3 effectieve leden. Het lidmaatschap is zowel 
toegankelijk voor fysieke als rechtspersonen.
De vereniging staat open voor toegetreden leden die evenwel geen stemrecht hebben op 
de algemene vergadering.

Artikel 5

Om als effectief te worden aangenomen, dient het kandidaat lid dit via een aangetekend 
schrijven, gericht aan de raad van bestuur van de vereniging, kenbaar te maken. Hij/zij 
wordt als wettelijk lid aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen.  De beslissing 
is zonder beroep en dient niet gemotiveerd te worden.

Artikel 6

De ontslagneming en uitsluiting van een effectief lid gebeurt op de wijze bepaald door de 
Wet van 27 juni 1921.  De uittredende en uitgesloten wettelijke leden moeten alle 
rekeningen met de vereniging vereffenen, en mogen slechts een gebeurlijk krediet 
terugvorderen zonder dat ooit echter lidgeld zal kunnen teruggevorderd worden.

Artikel 7

Aan de wettelijke leden zal geen financiële bijdrage worden gevraagd, zoals bedoeld in 
de Wet van 27 juni 1921. 

III.  De algemene vergadering:

Artikel 8

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden en twee 
vertegenwoordigers uit de milieuraad.  Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door 
een ander wettelijk lid. Het verlenen van een volmacht hiertoe dient schriftelijk te 
gebeuren. Een e-mail volstaat evenwel.
 Eén lid kan echter maximum 2 stemmen uitbrengen.

De algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar.

Artikel 9

De wijze van beraadslagen en de bevoegdheden van de algemene vergadering zijn 
bepaald in de Wet van 27 juni 1921. 
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Om geldig te kunnen beslissen dient steeds een meerderheid van de leden aanwezig 
en/of vertegenwoordigd te zijn.  Een bijzondere meerderheid is evenwel vereist in de 
gevallen voorzien door de wet en de statuten.

Na de kenbaar making van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits 
akkoordverklaring van 2/3 der aanwezig en voor zover die punten niet behoren tot de 
bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk aan de A.V. zijn voorbehouden.

Artikel 10

De besluiten van de A.V worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van 
de vereniging. Het verslag met alle beslissingen genomen door de algemene vergadering 
wordt binnen de maand na de algemene vergadering opgestuurd naar alle effectieve 
leden. Zij zijn voor alle belanghebbenden ter inzage beschikbaar op de maatschappelijke 
zetel

Artikel 11

Iedere wijziging in de statuten wordt binnen de maand ter publicatie doorgestuurd naar 
het Belgisch Staatsblad.  Dit geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag, de 
herroeping en de herverkiezing van de bestuurders.  Minimaal eenmaal per jaar zal de 
raad van bestuur het bewijs leveren van het voldoen van de publicaties en de fiscale 
aangiften.

IV. De raad van bestuur:

Artikel 12

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie personen, 
lid van de vereniging en aangeduid door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden ondermeer een voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  Deze drie zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, 
postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke gericht aan de vereniging in 
ontvangst te nemen.

Artikel 13

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de 
bestuurders aanwezig is.  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der 
stemmen.  Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden.  Geeft deze 
geen uitsluitsel, dan worden de stemmen van de voorzitter, secretaris en 
penningmeester weerhouden, zonodig enkel deze van de voorzitter.

Artikel 14
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De voltallige raad van bestuur is elke 3 jaar ontslagnemend.  De uittredende bestuurders 
zijn her verkiesbaar en te allen tijde afzetbaar.  Het mandaat van bestuurder eindigt ook 
door overlijden, ontslag, ontzetting.

Artikel 15

Bij vrijwillig ontslag van een bestuurder kan de raad van bestuur een redelijke 
ontslagtermijn voorzien tot dat in de vervanging is voorzien of totdat de lopende 
bezigheden van de bestuurder werden afgesloten.

Artikel 16

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Artikel 17

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten.  Hij mag onder meer, zonder 
dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten 
voortvloeiend uit de wet of de statuten, alle daden en overeenkomsten stellen en 
afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen 
verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek 
bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten 
aanvaarden, alle bijzondere machten toekennen aan mandatarissen van zijn keuze, al 
dan niet leden.

Artikel 18

De akten die de vereniging onderschrijft worden beschouwd als geldig, wanneer ze 
getekend worden door één van de bestuurders, tenzij het om niet-courante transacties 
gaat die de som van 2500 € overschrijden.  In dat geval is de handtekening van 
minimum twee bestuurders vereist.

V.-VI. Diverse bepalingen:

Artikel 19

Een huishoudelijk reglement zal door de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
worden voorgelegd.  Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering worden 
aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel 20

Lidmaatschap tot de vereniging sluit aanvaarding van statuten en huishoudelijk 
reglement in.

Artikel 21
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Het dienstbaar begint 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.  Bij uitzondering 
zal het eerste dienstjaar aanvangen op * en eindigen op *.

Artikel 22

De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgende dienstjaar 
zullen - ten laatste in de maand mei - onderworpen worden aan de goedkeuring van de 
algemene vergadering.

Hiertoe kan door de algemene vergadering een commissaris worden aangesteld om de 
rekeningen na te zien en ter goedkeuring te ondertekenen.

Artikel 23

Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een of meer vereffenaars 
aan, bepaalt hun machten, alsook de bestemming die aan het netto vermogen van het 
maatschappelijk bezit gegeven wordt., rekening houdend met het doel zoals beschreven 
in artikel 4.

De bestemming zal plaatsvinden ten voordele van een vereniging die gelijkaardige 
doeleinden nastreeft.  Deze beslissingen zullen gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad.

Artikel 24

Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de Wet van 27 juni 1921 
toepasselijk.

Opgemaakt in zoveel exemplaren als er oprichters zijn, meer drie exemplaren ter 
Publicatie en neerlegging, te * op Friday 10 November 2017, en opgemaakt in 24 
artikelen, vervat op 5 pagina’s.

____________________ ____________________

De Voorzitter De Secretaris

____________________ ____________________

De Ondervoorzitter De Penningmeester
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IR 14 Amendement van raadslid Immanuel De Reuse: 
Concessieovereenkomst uitbating museumcafé - goedkeuring

Indiener(s):
Immanuel De Reuse, Vlaams Belang

Toelichting:
We zien in Roeselare steeds meer en meer niet Vlaamse handelsbenamingen in het 
straatbeeld. Als Rodenbachstad willen we zelf het goeie voorbeeld geven en bewust 
kiezen voor Nederlandstalige naamgeving.

Wil bij de concessieovereenkomst onder punt 1 invoegen als bijzin:
De naam van het uit te baten museumcafé zal in overleg tussen uitbater en stad bepaald 
worden, deze dienst Nederlandstalig te zijn.
 

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 17 stem(men) voor: Maarten Vinckier; Francis Reynaert; Filip Deforche; Immanuel De 
Reuse; Cyriel Ameye; Filiep Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht 
Vermeulen; Mieke Van Hootegem; Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees 
Coffyn; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof
- 20 stem(men) tegen: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; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; 
Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem

Voorafgaand aan de stemming werd vanuit het college van burgemeester en schepenen 
het volgende meegedeeld:

Vanuit het College van Burgemeester en Schepenen wordt de vraag naar een 
Nederlandstalige naam ondersteund. Omwille van onder meer juridische argumenten 
(Art. 30 van de Grondwet) geeft het College er echter de voorkeur aan dit niet expliciet 
in de concessie-overeenkomst op te nemen. Het voorgaande neemt geenszins weg dat 
het College het engagement uitspreekt volop te zullen gaan voor een naam die het 
Vlaams karakter van ons wielererfgoed onderstreept, en dat conform de unanieme wens 
van de Gemeenteraad.

16 2017_GR_00166 WieMu 2.0 - Concessieovereenkomst uitbating 
museumcafé - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Juridische grond
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De exploitatie van het museumcafé volgens de voorwaarden van het bestek is niet 
onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving (op 1 juli 2013 inwerkingtreding van 
de nieuwe Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en de uitvoeringsbesluiten).

Bijlagen
1. Overeenkomst Concessie Museumcafé
2. Plan plattegronden
3. F1 Ramboer Carlisle
4. Vragen tweede fase
5. F2 Ramboer-Carlisle01
6. F2 Ramboer-Carlisle02
7. F2 Ramboer-Carlisle03
8. Beoordeling offertes uitbating museumcafe
9. Besluit CBS 09 oktober 2017
10. Besluit CBS 03 juli 2017

Context en argumentatie
In zitting van 3 juli 2017 keurde het college van burgemeester en 
schepenen onderstaande goed: 

 het bestek voor de selectieprocedure van een uitbater
 het voorontwerp van de concessieovereenkomst
 de opstart van een communicatiecampagne 
 een budgetverschuiving

Na de goedkeuring van het bestek op 3 juli 2017 werd de bekendmaking van de 
'vacature' via verschillende media-kanalen verspreid. Het bestek, de plannen en het 
beleidsplan van het wielermuseum (2015-2019) werden op de website 
www.wielermuseum.be gepubliceerd. 

Er vonden twee aangekondigde bezoeken plaats voor kandidaat-exploitanten, op dinsdag 
25 juli 2017 en dinsdag 29 augustus 2017. Daarnaast waren er ook bezoeken op 
afspraak. 

In een eerste fase moesten de kandidaten tegen 6 september 2017 een dossier indienen 
volgens de voorwaarden van het bestek. Zes kandidaten dienden een dossier in nl. de 
heer Steven Vansteenkiste, de heer Diego Vandekerkhove, de heer Jean-Claude 
Vanbesien en de heer Jean-Baptist Vanbesien, mevrouw Marijke Terryn, mevrouw Sabine 
Wancour en de heer Dominik Daenick, mevrouw Sharon Ramboer en de heer Marc 
Carlisle.

De kwaliteit van de ingediende dossiers was inhoudelijk soms heel uiteenlopend en 
onvolledig. Iedereen kreeg wel de kans om zijn/haar voorstel voor een jury te komen 
voorstellen. In de jury zetelden de voorzitter unizo Roeselare, de regiomanager Toerisme 
Leiestreek/Westtoer en vier personeelsleden van de Stad.

De kandidaten lichtten hun voorstel toe op dinsdag 12 september 2017. Na alle 
kandidaten gezien en gehoord te hebben besliste de jury om naar de tweede fase (BAFO) 
te gaan met twee kandidaten zijnde enerzijds mevrouw Sabine Wancour en de heer 
Dominik Daenick en anderzijds mevrouw Sharon Ramboer en de heer Marc Carlisle. 

http://www.wielermuseum.be


72/89

Beide kandidaten kregen een identieke vragenlijst. Hun 'best and final offer' moest 
ingediend worden tegen 25 september 2017.

Beide partijen zijn sterke kandidaten die qua aanpak, ervaring, visie, concept, verhaal, … 
heel dicht bij elkaar liggen. Op vlak van de biedingsprijs scoort de partij Ramboer/Carlisle 
beter dan Wancour/Daeninck. Dat vertaalt zich na de tweede selectiefase in een 
uiteindelijke puntenscore waarbij Sharon Ramboer en Marc Carlisle op de eerste plaats 
komen te staan. Motivatie en punten zijn terug te vinden in de bijlage 'beoordeling 
offertes uitbating museumcafé'. 

Op basis van het voorgaande werd de concessie voor de uitbating in zitting van 9 oktober 
van het college van burgemeester en schepenen toegekend aan de kandidaten Ramboer-
Carlisle.

De gemeenteraad dient de concessieovereenkomst goed te keuren.
O.a. volgende zaken werden opgenomen in de overeenkomst:

 duurtijd 9 jaar
 vastgelegde minimale openingsuren
 vastliggend concept aansluitend bij het museum
 concessieprijs voor de eerste 3 jaar € 700 per maand exclusief btw, € 800 per 

maand vanaf het vierde tot en met het negende jaar 

Advies
Kredietcontrole Financiën Stad
Gunstig onder voorwaarden

Visum 2017/364 dd.05/10/2017

Kredietcontrole: Er is voldoende krediet beschikbaar voor de in de overeenkomst 
vermelde investeringssubsidie : 150.000 euro

Voorwaarde: Met BW2 zal krediet verschoven worden van volgende projecten P01-0004 
(53.000 euro) en P06-0025 (97.000 euro) naar 66400000/070000 in ENV07 (nieuw 
project).  

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Volgend inkomsten worden in de reguliere begroting opgenomen onder de dienst 
Patrimonium:

Budget 2018 : 4.900 euro (7 x 700 euro)

Budget 2019 : 8.400 euro

Budget 2020 : 8.400 euro

Budget 2021 : 9.100 euro (5 x 700 euro + 7 x 800 euro)
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Budget 2022 : 9.600 euro

Budget 2023 : 9.600 euro

De prijs van de concessie wordt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding  
aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex. De basisindex is het 
gezondheidsindexcijfer van de maand van inwerkingtreding. De nieuwe index is de index 
van de maand voorafgaand aan de aanpassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De concessieovereenkomst wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.



  

ONTWERP CONCESSIEOVEREENKOMST MUSEUMCAFE 

  
Tussen de ondergetekenden: 
 
De Stad Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, 
voor wie tekent Ria Vanzieleghem, voorzitter en Geert Sintobin, stadssecretaris. 
 
Hierna genoemd ‘de Stad’ of ‘Concessiegever’ 
 
En 
Mevrouw Sharon Ramboer/de heer Marc Carlisle van …de bvba in oprichting… 
 
hierna genoemd “de concessiehouder”, 
 
wordt overeengekomen wat volgt: 
  
 
Artikel 1 – VOORWERP - MUSEUMCAFE 

 
De concessiegever geeft de uitbating van het 'museumcafé' van het Wielermuseum/Stad 
Roeselare gelegen op het Polenplein 15 in 8800 Roeselare in concessie aan de 
concessiehouder. 
 
De in concessie gegeven ruimtes worden aangeduid op het plan in bijlage. 
Zij omvatten: 

De uitbouw of annex = 80m² (op het plan benoemd als 'polyvalente ruimte') 
Het buitenterras = +/- 9x12x9.7x2.7 (op het plan benoemd als 'terras') 
De keuken = 20, 39m² (op het plan benoemd als 'berging bar/keuken') 
De bar = 12,27 m² (op het plan benoemd als 'vaste bar') 
  

De concessie wordt verleend aan de concessiehouder intuitu personae en is derhalve niet 
overdraagbaar. 
 
De term 'museumcafé' is een algemene werktitel.  De naam van het uit te baten museumcafé 
zal in overleg tussen uitbater en de Stad bepaald worden. De vorm, grootte en plaats van de 
naam (uithangbord) wordt in overleg met de stad bepaald, rekening houdend dat het Arsenaal 
een door onroerend erfgoed beschermd monument is. 
 
De uitbating van het museumcafé dient te gebeuren conform de bepalingen uit deze 
overeenkomst en conform de bepalingen zoals vastgelegd in het bestek en de gunning op basis 
waarvan de selectie van de concessiehouder gebeurde. De bestekvereisten maken dus 
integraal deel uit van deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 2 – DUUR 
 
De concessie wordt toegestaan voor een termijn van 9 jaar. Zij neemt een vermoedelijke 
aanvang op 1 juni 2018 en eindigt van rechtswege - zonder dat enige opzeg vereist is – op 31 
mei 2027. 
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De concessie is evenwel tussentijds om de drie jaar opzegbaar door elke partij met inachtname 
van een opzeggingstermijn van 6 maanden. 
  
Bij beëindiging van de uitbating zal de concessiehouder uit welke hoofde ook geen enkele 
vergoeding van de concessiegever kunnen vorderen, o.m. niet voor het cliënteel, noch voor het 
wegnemen van de door hem aangebrachte decoratie, voorwerpen, enz. 
 
  
Artikel 3 – CONCESSIEVERGOEDING 
  
De concessievergoeding is als volgt vastgesteld:  
  
700 euro per maand exclusief btw gedurende de eerste 3 jaar  
800 euro per maand exclusief btw vanaf het vierde jaar tot en met het negende jaar. 
  
Deze prijs wordt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding  aangepast aan de 
schommelingen van de gezondheidsindex. De basisindex is het gezondheidsindexcijfer van de 
maand van inwerkingtreding. De nieuwe index is de index van de maand voorafgaand aan de 
aanpassing. 

  
Deze concessieovereenkomst is onderhevig aan de BTW. 

  
Gedurende de laatste drie maanden van elke driejarige periode kan op vraag van de 
concessiehouder of van de Stad de prijs van de concessie worden herzien op voorwaarde dat 
ingevolge nieuwe omstandigheden de normale huurwaarde van de in concessie gegeven 
goederen en exploitaties op dat ogenblik ten minste 15% hoger of lager ligt dan de vergoeding 
voor de concessie op dat ogenblik. 

  
Bij de herziening wordt de prijs van de concessie vastgesteld op de normale huurwaarde van 
de geconcedeerde goederen en exploitaties. 
  
De herziene vergoeding wordt opnieuw gekoppeld aan de gezondheidsindex. 
  
De aanvraag voor herziening moet steunen op een schattingsverslag op te maken op kosten 
van de partij die de herziening vraagt. 
  
In geval geen overeenstemming kan worden bereikt kan de andere partij op zijn kosten een 
tegenexpertise laten uitvoeren. 
  
Bij ontstentenis van akkoord aangaande de herziening van de concessievergoeding wordt het 
geschil voorgelegd aan de Vrederechter. 
  
De concessiehouder verbindt er zich toe de concessievergoeding, zoals ze kan zijn aangepast of 
herzien,  per kwartaal te storten na ontvangst van de factuur. 
De storting of overschrijving dient te gebeuren op de rekening BE07 0910 0024 6266 van de 
Stad, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. 
 
Het verbruik van water en elektriciteit voor de in concessie gegeven ruimtes vallen ten laste 
van de concessiehouder. In het gebouw zijn tussenmeters voorzien. De afrekening gebeurt 
jaarlijks, de Stad factureert.  
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De verwarming voor de volledige kelderverdieping werkt op één systeem: voor de 
gemeenschappelijke ruimtes, het museumcafé en de niet-publieke lokalen. Een verrekening 
van de kosten zal pro rata het volume van de lokalen berekend worden. De afrekening gebeurt 
jaarlijks, de Stad factureert. 

  
Telefonie is ten laste van de concessiehouder. 

  
Over de internetvoorzieningen binnenin het museumcafé, kunnen wij op het tijdstip van 
opmaak van dit bestek nog geen uitsluitsel geven. Buiten zal free wifi door de stad voorzien 
worden. 
 
  
Artikel 4 – GEBOUW 
 
De concessiehouder verklaart de in concessie gegeven gebouwen bezichtigd te hebben, ze 
goed te kennen en akkoord te gaan met de staat waarin ze zich bevinden. De concessiehouder 
verbindt er zich toe deze gebouwen bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat of 
beter achter te laten met uitzondering van de normale slijtage waarvoor de concessiehouder 
niet aansprakelijk is. 
  
Bij inwerkingtreding en bij het einde van deze overeenkomst zullen daarom in aanwezigheid 
van beide partijen en eventueel een deskundige, op tegensprekelijke wijze, een staat van 
bevinding en een inventaris opgemaakt worden. Bij het einde van de overeenkomst gebeurt dit 
nadat de concessiehouder de plaatsen volledig heeft ontruimd en uiterlijk op de laatste dag 
van de concessieovereenkomst. Voor het opstellen van de plaatsbeschrijving bij vertrek zullen 
partijen hun deskundige in gemeenschappelijk overleg aanduiden ten laatste (aantal) maand 
voor het einde van de concessieovereenkomst. Bij gebrek aan akkoord zal de deskundige op 
verzoek van de meest gerede partij door de vrederechter worden benoemd. De deskundige zal 
de opdracht krijgen de schade en de waarde ervan vast te stellen waarvoor de 
concessiehouder aansprakelijk is, alsmede eventuele schadevergoeding wegens 
onbeschikbaarheid van de betrokken ter beschikking gestelde lokalen.  Zowel bij de 
ingebruikname als bij het vertrek is de beslissing van de deskundige welke door partijen of de 
vrederechter werd aangeduid definitief bindend. Beide documenten, de staat van bevinding en 
de inventaris, zullen een integrerend bestanddeel uitmaken van deze overeenkomst. Materiaal 
en outillage blijft onroerend door incorporatie of  bestemming en wordt verworven zonder 
vergoeding.  
 
De concessiehouder mag geen veranderingen aanbrengen aan het gebouw of de lokalen, noch 
er de bestemming van wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stad.  
 
 
Artikel 5 – HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD 
 
De concessiehouder moet het goed in alle opzichten goed onderhouden. Onderhoud en 
herstellingen van alle goederen die tot de inrichting behoren (in de bar, de werkruimte en de 
consumptiezone), zowel deze die door het museum als deze die door de concessiehouder 
werden geplaatst, vallen volledig ten laste van de concessiehouder. Wat betreft het ter 
beschikking gestelde onroerend goed, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende onderhoud- en herstellingswerken bij huur van onroerende goederen van 
toepassing op deze overeenkomst. 
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De uitbater staat in voor het onderhoud van de ruimtes die tot de concessie behoren (uitbouw, 
keuken, bar, berging, terras.) De uitbater staat ook in voor het onderhoud van de vensters van 
de uitbouw, zowel binnen- als buitenkant. Indien de in concessie gegeven ruimtes niet naar 
behoren onderhouden worden, dan zal de Stad de concessiehouder hier op aanspreken. 
Wanneer de concessiehouder geen actie onderneemt, dan kan de Stad een externe poetsfirma 
inschakelen. De kosten zullen doorgerekend worden aan de concessiehouder. Het onderhoud 
van het sanitair, de foyer, het graspleintje met speeltuig en het fietsonthaalpunt zijn ten laste 
van de Stad. 
  
De concessiehouder zal de nodige herstellingswerken, in overeenstemming met het Burgerlijk 
Wetboek, uitvoeren binnen de week vanaf de kennisgeving per mail. Zo niet zullen deze  
ambtshalve worden uitgevoerd op kosten van de concessiehouder. 
 
 
Artikel 6 – INRICHTING 
  
De concessiehouder verklaart volledig op de hoogte te zijn van de staat en inrichtingsniveau 
van het pand. 
 
De ruimtes die in concessie worden gegeven worden casco afgewerkt. Voor de inrichting van 
stelt de Stad een investeringssubsidie ter beschikking van 150.000 euro (incl.btw). 
 
Met deze subsidie dienen (minstens) volgende zaken bekostigd te worden: 

- afwerking keuken/berging (vloer, plafond, muren, afvoer, afwerking technieken (water, 
afvoer, elektriciteit, …) 

- aankoop toestellen voor inrichting keuken en bar 
- aankoop barmeubel 
- aankoop meubilair tafels, stoelen, parasols (museumcafé + terras) 
- aankoop hifi installatie, luidsprekers, … (bekabeling is voorzien alsook 1 flat screen TV) 

 
De besteding van deze subsidie gebeurt na goedkeuring door de stad van de geplande 
werken/aankopen.  
De concessiehouder verbindt zich ertoe dat de investeringssubsidie enkel wordt aangewend 
voor de door de stad goedgekeurde werken/aankopen waarbij de toewijzing van de opdracht 
zal gebeuren conform de vigerende wetgeving.  
 
De goederen aangekocht met deze subsidie worden eigendom van de Stad. Wanneer de 
aangekochte goederen het subsidiebedrag overschrijden, zal het verschil bijgepast worden 
door de concessiehouder. Deze goederen aangekocht buiten het subsidiebedrag worden dan 
eigendom van de concessiehouder.  
 
Ook voor goederen/werken qua inrichting die buiten de subsidie vallen is steeds een akkoord 
van de stad nodig zodat de huisstijl kan gewaarborgd worden. 
  
  
Artikel 7 – HOOFDBESTEMMING - UITBATINGSVISIE 
 
Algemeen 
Het goed wordt in concessie gegeven met het oog op het inrichten van een drank- en 
eetgelegenheid verbonden aan het Wielermuseum Roeselare. De concessiehouder verbindt er 
zich toe deze bestemming te eerbiedigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag 
geen wijziging van de bestemming van de in concessie gegeven goederen gebeuren. 
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Uitgesloten activiteiten zijn: 
• elk ander gebruik van het in concessie gegeven goed 
• activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de bestemming van het in concessie 

gegeven goed of afbreuk doen aan het imago/programma/visie van het museum 
• het organiseren van fuiven 

 
Toegelaten complementaire activiteiten: op ogenblikken dat er in het Wielermuseum geen 
activiteiten plaatshebben, mag de concessiehouder zelf activiteiten organiseren, mits 
voorafgaande toestemming van de Stad. 
 
Uitbatingsprincipes 
Het museumcafé moet in de eerste plaats een ruimte zijn waar de bezoeker op een 
aangename manier kan verpozen, voor na of tijdens zijn/haar bezoek aan het museum/de stad, 
bij het consumeren van een drankje en/of hapje.  
Essentieel wat betreft de bestemming is de onlosmakelijke band met het museum. 
De huisstijl van het museum dient doorgetrokken te worden in het museumcafé. 
Ook inzake de uitbating dient de link met het museum en met wielrennen in het algemeen 
steeds gerespecteerd te worden. 
 
Het organiseren van educatieve en speelse programma's voor klassen en groepen kinderen 
(arrangementen) behoort eveneens tot de kerntaak van de publiekswerking van het museum. 
De concessiehouder dient aldus kleuterfeestjes, verjaardagsfeestjes, … te aanvaarden.  
 
Schoolgroepen reserveren steeds vooraf. Wanneer zij ook picknicken in het museum, gebeurt 
dit in 'de fabriek', dit is buiten het museumcafé. De concessiehouder voorziet in de dranken 
voor de schoolgroepen aan een verminderd tarief (minstens -20%).  
  
Naast de exploitatie van het museumcafé staat de concessiehouder ook in voor de drank- en 
koffiebuffetten voor groepen die de zalen van het museum huren voor vergaderingen, 
seminaries of workshops.  
  
Voor de catering voorziet de uitbater van het museumcafé standaard in een voorstel van drie 
verschillende prijsniveaus. De concessiehouder wordt bevoorrecht partner maar heeft hier 
geen exclusiviteit. 
Wanneer een externe cateraar wordt ingehuurd, dan kan deze geen gebruik maken van de 
keuken van het museumcafé. Wel van de mobiele bar en bijhorende nutvoorzieningen in de 
Odiel Defraeye-zaal en van de museumtuin en de openbare ruimte rondom het Arsenaal.  
 
Voor activiteiten die zouden doorgaan in oa. de Odiel Defraeye zaal of de vergaderzaal (beiden 
geen onderdeel van de concessie), heeft de concessiehouder exclusiviteit op het leveren van 
dranken. Voor vergaderingen met/door de stadsdiensten levert de concessiehouder de 
dranken aan een verminderd tarief (-20%). De stad kan voor vergaderingen ook in zijn eigen 
drank voorzien. 
  
Dranken verstrekt door het museumcafé aan de door de Stad ingerichte activiteiten in de 
vergaderzaal of de Odiel Defraeye zaal, zoals persmomenten, vergaderingen met externen, …  
worden aangerekend tegen  een verminderd tarief van 20% t.o.v. de normale prijslijst in het 
museumcafé, er  wordt geen dienst aangerekend.  
  
Het aanbod in het museumcafé dient te beantwoorden aan de voorwaarden uit het bestek. 
Wijzigingen in het aanbod en de tarieven dienen in onderling overleg met de Stad te gebeuren. 
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Artikel 8 – OPENINGSTIJDEN 
 
Er wordt van de concessiehouder vereist dat de openingstijden van het museumcafé 
(minimaal) gelijk lopen met de openingstijden van het museum.  
  
De openingstijden van het museum werden als volgt vastgelegd. 
Hoogseizoen 

Maart t/m september 
Van dinsdag t/m zondag - van 10.00 tot 17.00 uur 

 
Laagseizoen 

Oktober t/m februari 
Van dinsdag t/m zaterdag -van 10.00 u. tot 17.00 uur 
 

Een wekelijkse sluitingsdag kan, maar enkel op een maandag - tenzij dit een feestdag is  
 

Wijzigingen aan de openingstijden zullen door de Stad aan de concessiehouder minimaal twee 
maanden op voorhand worden meegedeeld. 
 
Er wordt van de concessiehouder eveneens vereist dat het museumcafé open is tijdens 
evenementen (zoals oa. Winkelnacht, Natourcriterium, start Dwars door Vlaanderen, 
Museumnacht, Erfgoeddag, …)  wanneer ook het vernieuwde Wielermuseum deelneemt, ook 
indien deze buiten de normale openingsuren zouden vallen. De data van de activiteiten 
worden tijdig meegedeeld zodat de concessiehouder zich kan organiseren. 
  
Een sluitingsperiode voor jaarlijks verlof kan tot maximaal 3 opeenvolgende weken. Duur en 
periode zijn te bepalen in overleg met de Stad. 
  
Na de openingsuren van het museum kan het museumcafé, na reservatie, gebruikt worden 
door de Stad/het museum en/of derden. Bij deze activiteiten wordt eveneens gebruik gemaakt 
van de diensten van de concessiehouder. 
De Stad kan het museumcafé gebruiken met verplichte drankafname bij de concessiehouder. 
  
 
 Artikel 9 – SANITAIR 
 
 
De klanten van het museumcafé kunnen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen die ook 
beschikbaar zijn voor de museumbezoekers. Het sanitair bevindt zich vlakbij het museumcafé, 
op de kelderverdieping. 
  
 
Artikel 10 – AUTOMATEN 
 
Het is niet toegelaten kauwgomautomaten en/of sigarettenautomaten te plaatsen in de 
ruimtes die tot de concessie behoren van het museumcafé. Het verkopen van sigaretten in het 
museumcafé is eveneens verboden.  
Het plaatsen van automaten, speel- en amusementstoestellen is eveneens verboden. 
  
 
Artikel 11 – ROOKVERBOD 
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Er geldt een algemeen rookverbod in het hele gebouw, ook in het museumcafé, volgens de 
richtlijnen van het KB van 13 december 2005 betreffende het verbod op roken in openbare 
plaatsen. 
  
  
Artikel 12 – RECLAME 
 
De concessiehouder verbindt er zich toe om digitale affiches/aankondigingen van 
evenementen in Roeselare, van de Stad en van socio-culturele en  sportieve verenigingen in 
Roeselare, te tonen op het televisiescherm in het museumcafé. Het scherm (flat screen TV) 
wordt door de Stad voorzien, de beelden worden via de dienst toerisme aangeleverd door de 
verenigingen.  
Het is verboden in en aan de lokalen bestemd voor de concessie uithangborden, opschriften, 
lichtreclames, publiciteitspanelen, reclame en dergelijke aan te brengen zonder voorafgaande 
en schriftelijke toelating van de concessieverlener, die zich het recht voorbehoudt het karakter, 
de stijl en de grootte die deze voorwerpen mogen hebben aan te duiden alsook de plaats waar 
ze mogen worden aangebracht.  
  
 
Artikel 13  – VERBODEN ACTIVITEITEN 
 
Het inrichten of het laten doorgaan van politieke manifestaties in de ruimtes die tot de 
concessie behoren is verboden. Het is de concessiehouder verboden in die ruimtes politieke, 
ideologische of filosofische propaganda te voeren, onder welke vorm dan ook. 
 
Het inrichten van activiteiten die indruisen tegen de openbare orde, goede zeden of die 
onverenigbaar zijn met de missie en visie van het museum en de stad , zijn eveneens verboden. 
 
  
Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID 
 
De stad verwerpt alle aansprakelijkheid uit hoofde van diefstal in de in concessie gegeven 
ruimtes, onverschillig onder welke omstandigheden of door welke personen de diefstal werd 
gepleegd. 
  
  
Artikel 15 – TOEGANG 
 
De concessiehouder heeft enkel de beschikking over ruimten waarop de hem toegestane 
concessie betrekking heeft en mag zich in geen andere plaatsen van de accommodatie 
ophouden. De concessiehouder krijgt toegang tot deze ruimtes via de diverse afgesproken 
toegangsroutes zoals vastgelegd in het sleutelplan. 
  
  
Artikel 16 – NORMERING 
 
De concessiehouder verbindt zich ertoe om zich te houden aan de HACCP-normen en bij 
uitbreiding aan alle normering van toepassing bij een horeca-uitbating,  bij de uitbating van de 
in concessie gegeven ruimtes en bij het instaan van de catering bij avondactiviteiten. 
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Artikel 17 – VERZEKERING 
 
Elke partij hoort zijn eigen BA-risico te laten verzekeren en is gehouden tot het afsluiten van 
alle wettelijk verplichte verzekeringen (zoals arbeidsongevallen, objectieve aansprakelijkheid 
brand en ontploffing, ….). 
Voor het gebouw, vaste installaties/uitrusting en inhoud dient elke partij in te staan voor de 
verzekering van de roerende en onroerende goederen die zijn eigendom zijn. 
De concessiehouder dient kopies van de verzekeringsattesten aan de stad te overhandigen. 
De partijen van huidige overeenkomst verlenen elkaar, behalve in geval van opzettelijke schade 
of zware fout door de andere partij, afstand van verhaal. Deze afstand van verhaal dienen de 
partijen ook te doen aanvaarden door hun verzekeraars. 
 
 
Artikel 18 – BELASTINGEN EN TAKSEN 
 
Behalve de onroerende voorheffing en alle eventuele andere onroerende belastingen zijn alle 
belastingen in verband met de exploitatie van de in concessie gegeven ruimtes ten bate van 
om het even welke overheid uitsluitend voor rekening van de concessiehouder. De 
concessiehouder wordt verondersteld alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen over de 
aard en het bedrag van deze belastingen en taksen. Hij zal uit dien hoofde niet het minste 
bezwaar kunnen doen gelden tegenover de stad, noch daarin aanleiding vinden om 
vermindering van de concessie of aanpassing van de 
overige voorwaarden te eisen. 
  
 
Artikel 19 – PERSONEEL 
 
De concessiehouder moet over voldoende en geschikt personeel beschikken opdat de 
exploitatie professioneel kan verlopen. 
De concessiehouder en al de personen die hem bij zijn exploitatie helpen, evenals zijn cliënteel, 
zijn onderworpen aan de reglementen en/of aan de voorschriften van de stad. 
De Stad kan te allen tijde de voorlegging vragen van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag 
van alle personen die op welke wijze ook bij de uitbating van het museumcafé betrokken zijn. 
Het kan de toegang weigeren aan alle personen die weigeren hierop in te gaan. 
De concessiehouder moet telefonisch bereikbaar zijn tijdens de openingsuren van het 
museumcafé. 
  
 
Artikel 20 – AFVAL 
 
Papier en karton, glas, PMD en organisch afval worden selectief ingezameld. 
De ophaling van alle soorten afval dient regelmatig te gebeuren en valt ten laste van de 
concessiehouder. 
Het afval dient te worden geplaatst in de eigen ruimtes (werkruimte bar/berging) of op een 
andere plaats in overeenstemming met afspraken gemaakt met het museum. 
 
 
Artikel 21 – LEVERING 
 
Leveringen mogen in geen geval de toegang tot het gebouw en de werking van het museum 
belemmeren. Hieromtrent worden de nodige afspraken gemaakt met het museum. 
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Artikel 22 – CONTROLE 
 
De afgevaardigden van het museum/van de Stad zullen op elk ogenblik de concessieruimte 
mogen bezoeken teneinde te kunnen nagaan of de concessiehouder zijn verplichtingen naleeft. 
 
Het museum behoudt zich het recht voor om: 
- in het gebouw, ter beschikking van de concessiehouder gesteld, alle nuttig geachte 
wijzigingen te doen aanbrengen in het voordeel van een goede exploitatie zonder hiervoor 
aan de concessiehouder rekenschap te moeten geven; 
- te allen tijde en op elk uur de herstellings- of onderhoudswerken die ze nodig acht te doen 
uitvoeren. 
De concessiehouder zal van deze werken minstens 1 week op voorhand verwittigd worden, 
tenzij de hoogdringendheid een snellere uitvoering van de werken vereist. 
Indien echter die herstellingen langer dan dertig dagen duren, wordt de concessievergoeding 
verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van de in concessie gegeven 
ruimtes waarvan hij het genot moet derven. 
  
  
Artikel 23 – SLOTBEPALINGEN 
 
Wijzigingen aan de overeenkomst dienen steeds schriftelijk te worden vastgelegd. 
 
Indien de concessiehouder een andere juridische structuur wenst aan te gaan is hij gehouden 
voorafgaand en schriftelijk daarvan het museum in kennis te stellen. 
 
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Alle geschillen betreffende de 
overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het Gerechtelijk 
Arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 
Ieper. 
  
  
Bijlagen: 

- plan 
- plaatsbeschrijving/foto’s van de verschillende ruimtes (bar/keuken/consumptiezaal) 
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IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Filiep Manhaeve: Uitweg via de 
Spoorweglaan

Indiener(s):
Filiep Manhaeve, N-VA

Toelichting:
In 2016 werd het reeds aangekaart door mijn collega Brecht maar aangezien we nog 
geen verandering zien willen we volgend punt nogmaals naar de gemeenteraad brengen.

Sinds het aanpassen van de spoorwegovergang in de Leopold III laan naar een tunnel is 
de Spoorweglaan een dode straat geworden. Er rijden nog nauwelijks wagens en dit 
terwijl het een straat is die vanuit het centrum loopt tot aan de kleine ring.

De bewoners van de Stationsdreef die met hun eigendom grenzen aan de Spoorweglaan 
zijn al lang vragende partij om een uitweg te krijgen. We begrijpen dat dit vroeger niet 
opportuun was met de drukke weg. Maar ondertussen is de functie van de weg zo 
veranderd dat deze uitwegen geen belemmering meer veroorzaken.

Er zijn twee bewoners die wel toestemming kregen om een uitweg te voorzien.

De parkeerdruk in de Stationsdreef is al hoog. De 14.810 euro aan retributies van vorig 
jaar bewijzen dit.

De afsluiting wegnemen zou dus voor de bewoners en voor de stad een goeie zaak zijn. 
Zo krijgen ook de bewoners allemaal hetzelfde mogelijkheden.

Het is ook niet opportuun om te wachten op een nieuw verkeerscirculatieplan want het 
huidige bestuur heeft al een duidelijke keuze gemaakt naar de functie van de weg.

Graag had ik dan ook volgend punt ter stemming gelegd:

"De stad geeft de toestemming aan wie een aanvraag doet om een uitweg te maken via 
de Spoorweglaan om de afsluiting weg te nemen of zorgt dat de afsluiting op deze plaats 
wordt weggenomen.”

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 15 stem(men) voor: Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep 
Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 
Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine 
Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof
- 20 stem(men) tegen: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; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; 
Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
-2 onthoudingen(en):Maarten Vinckier; Francis Reynaert
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Antwoord van schepen Coppé:

De vraag werd reeds voor de 2de maal gesteld tijdens deze legislatuur. Vanuit de 
oppositie begrijp ik de vraag. Voor de bewoners betekent dit een meerwaarde voor de 
woning en een verhoging van hun comfort.

Er wordt hier negatief op geantwoord omdat
1. de ontwikkeling van de forenzenparking. 
Binnenkort komt een bouwaanvraag met een grote ruimtelijke ontwikkeling binnen. In dit 
kader kan de Spoorweglaan niet vrijgegeven worden omdat de afwikkeling van het 
verkeer door het nieuw te ontwikkelen project al gebeuren via de Spoorweglaan.
2. keuze in mobiliteitsplan: 
De Spoorweglaan is een secundaire weg type 3: Er dient een garantie te zijn voor 
doorstroming van het openbaar vervoer. De bussen zullen daar in de toekomst rijden, 
ook de bussen van de Hoogleedsesteenweg.

De melding dat twee bewoners dit wel mogen doen, klopt eigenlijk niet. Zij maken 
gebruik van de laad- en loszones

Met andere woorden, het is nu niet opportuun om de Spooweglaan vrij te geven.

repliek: spijtig, mss veel vrachtverkeer, maar zal dit waarschijnlijk niet ondersteunen, 
ook niet ideaal voor een bus. 

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Frederik Declercq: Impactstudie 
mobiliteits- en leefbaarheidseffecten in Oekene n.a.v. de nieuwe 
campus AZ Delta

Indiener(s):
Frederik Declercq, N-VA

Toelichting:
Op de raadscommissie openbare werken en mobiliteit van 6 februari 2017 vroegen wij 
wat de eventuele mobiliteits- en leefbaarheidseffecten zouden zijn op Oekene n.a.v. de 
komst nieuwe campus Az Delta. Toen werd  gesteld dat er eigenlijk geen negatieve 
effecten te verwachten vielen. Onze vraag om over te gaan tot opmaak van een 
impactstudie werd  niet nodig geacht.

Recente bevraging bij Oekenaars leert  ons echter dat de komst van de campus toch heel 
wat, meestal mobiliteitsgerelateerde bezorgdheden opwekt…

Wij zouden dan ook willen vragen dat er vanuit het College alsnog opdracht wordt 
gegeven  tot opmaak van een impactstudie. Deze moet eventuele te verwachten 
problemen inzake mobiliteit, parkeerdruk,  openbaar vervoer, verkeersveiligheid, 
bijkomend zwaar verkeer, algemene leefbaarheid,… in kaart brengen en een 
anticiperend, proactief  beleid in de hand werken.

Punt ter goedkeuring :

“De gemeenteraad bijeen in zitting op 23.10.2017 vraagt aan het College van 
burgemeester en schepenen om over te gaan tot opmaak van een impactstudie dewelke 
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de mobiliteits-en leefbaarheidseffecten laat onderzoeken op Oekene n.a.v. het 
operationeel worden van de nieuwe campus Az Delta.”

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 15 stem(men) voor: Filip Deforche; Immanuel De Reuse; Cyriel Ameye; Filiep 
Manhaeve; Siska Rommel; Frederik Declercq; Brecht Vermeulen; Mieke Van Hootegem; 
Daniel Vanden Berghe; Bart De Meulenaer; Trees Coffyn; Lieve Lombaert; Justine 
Pillaert; Lien Vuylsteke; Kurt Geldhof
- 20 stem(men) tegen: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; Gerdi Casier; Frederik Nuytten; 
Tania Feys; Filiep Bouckenooghe; Steven Dewitte; Bert Wouters; Ria Vanzieleghem
-2 onthoudingen(en):Maarten Vinckier; Francis Reynaert

Antwoord van schepen Griet Coppé:

Het college van burgemeester en schepenen begrijpt de bezorgdheid van de inwoners 
van Oekene. De mobiliteitsdruk groeit overal omdat er in Roeselare een groot autobezit 
is en tevens wil iedereen zich nog met de wagen verplaatsen.

Er zijn hieromtrent reeds verschillende studies gedaan sedert de start in 2009.
- de studie MER bij het afgeven van de bouwvergunning van het ziekenhuis.
Er zullen 1450 parkeerplaatsen voorzien worden bij het ziekenhuis.
- de vraag werd gesteld voor bijkomende bushaltes. 
De Lijn gaf reeds definitieve bevestiging dat er met voorrang het openbaar vervoer zal 
vervolledigd worden ter hoogte van de site.

Met betrekking tot het drie-A-knooppunt werden een vijftal-studies in opdracht van 
Vlaanderen uitgevoerd werden met het oog op het inrichten van het kruspunt en de 
afwikkeling van het verkeer. Ze werden ook besproken in het GBC. Er zijn heel veel 
tellingen uitgevoerd.

Er zijn dus heel wat studies uitgevoerd. Op papier werd dus bevestigd dat met het 
nieuwe 3-A-knooppunt er nog ruimte is om nog meer verkeer dan momenteel voorzien 
op te vangen.

De Sint-Martinustraat zal afgesloten worden voor het doorlopend verkeer. Op vandaag 
wordt de Sint-Martinusstraat gebruikt als sluikweg.

De eerste werken zullen gestart worden na de herfstvakantie. De Sint-Martinussstraat zal 
afgesloten worden voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers zullen wel nog door 
kunnen.

De vlank kant Ziekenhuis wordt afgesloten zodat Oekene geen extra verkeer dient te 
slikken.

Het Gewest is ook bereid om de lichten aan te passen indien dit nodig mocht blijken.
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Het ziekenhuis zal een impact hebben op de omgeving maar er wordt over gewaakt dat 
het centrum van Oekene gevrijwaard wordt.

Repliek van dhr. Frederik Declercq:

Er is al heel wat studiewerk verricht. Er kunnen waarschijnlijk heel veel zaken 
samengelegd worden. De parkeerplaatsen zullen voldoende zijn maar zal betalend zijn 
zodat dit de mensen zal aanzetten om elders te parkeren.
Deze bezorgdheden leven bij de inwoners van Oekene.
Graag de studies bezorgen om info uit te filteren.
Het is zeker niet de bedoeling om de mensen op stang te jagen. 

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Cyriel Ameye: overleg openbaar 
vervoer

Indiener(s):
Cyriel Ameye, Vlaams Belang

Toelichting:
In een onlangs verschenen artikel in een krant lezen we dat 85 procent van de 
bevraagde burgemeesters klagen over onvoldoende inspraak bij de vervoersmaatschappij 
“de Lijn”.
 
Zowel minister Weyts als “de Lijn” benadrukken dat door de goedkeuring van het concept 
van basisbereikbaarheid het openbaar vervoer anders zal georganiseerd zal worden. De 
gemeenten en steden zouden meer inspraak krijgen, niet zozeer als het gaat over de 
centrale assen, maar wel over alle vertakkingen daarvan en de lokale initiatieven. Dat zal 
gebeuren via zogenaamde vervoersregio’s, waarin de gemeenten samenwerken. Dit zou 
de stiptheid ten goede komen volgens “de Lijn”
 
Wat zijn de gevolgen nu voor Roeselare?
 
Ons stadsnetwerk moet grondig geüpdatet worden. Maar daar beslist toch het 
stadsbestuur samen met “de Lijn” in eerste instantie over en niet de naastliggende 
gemeenten. En wat lokale initiatieven betreft, wij kennen er maar één in onze stad, 
namelijk “de Link”.
 
Trouwens het zit het met de evaluatie van het gesubsidieerde proefjaar. En wat die 
vervoerregio’s betreft, Roeselare is verbonden met zijn naastliggende gemeenten door 
centrale assen waar het stadsbestuur minder inspraak in zou hebben, dus…
 
En wat de stiptheid betreft, Roeselare voorziet bij de herinrichting van wegen zoveel 
mogelijk busbanen om die zo optimaal te maken. Het schoentje spant echter bij “de Lijn” 
die geen oog heeft om de nodige aansluitingen te verzekeren.
Vroeger stonden er bijvoorbeeld borden aan het station die een cijferkombinatie 
aangaven. Bij een groen cijfer mocht de bus vertrekken, bij een rood niet want de trein 
en of andere bus had vertraging zodat er iets gewacht diende te worden om de nodige 
aansluiting te verzekeren. Dit is ook weg gevallen.
 
Wij vragen ons dus af: hoe ziet het stadsbestuur de samenwerking met de lijn te 
verbeteren? Zeker in het licht van de invoering van de zogenoemde vervoerregio’s en de 
manier waarop zij zullen gevormd worden.
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Het lijkt ons dus meer dan opportuun om hierover een bijzondere commissie samen te 
roepen met de belangrijkste betrokken partijen.
 
Punt ter stemming:
De gemeenteraad vraagt in zitting van 23 oktober 2017 aan het college van 
burgemeester een schepenen om een bijzondere commissie samen te roepen binnen 40 
dagen na deze stemming met een vertegenwoordigeer van “de Lijn” en de “NMBS” en 
alle andere nodig geachte partners om in alle openbaarheid overleg te plegen aangaande 
het openbaar vervoer in Roeselare.

Antwoord van schepen Griet coppé:

Op Vlaams niveau werd een beslissing genomen van de basis mobiliteit naar de basis 
bereikbaarheid. Er zal gestart worden met proefregio's. Begin 2017 stelde de regio 
Midwest (o.a. Roeselare) zich kandidaat als proeftuin voor het concept 
basisbereikbaarheid, maar dit werd niet weerhouden. De Westhoek werd hiervoor wel 
geselecteerd. Het project is reeds ver gevorderd, maar alles draait rond het budget en 
dat is soms de wrevel. Budget dat er op vandaag nog niet is.
In de loop van 2018 verwacht de minister de resultaten.
Roeselare en Midwest hebben niet gewacht op de afwerking van de projecten. Recent 
werd een nota aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd waarbij 
beslist werd om binnenkort te  starten met een vervoersregioraad om net dezelfde 
oefening te doen en om voorbereid te zijn op wat en hoe de huidige burgemeesters de 
toekomst en het vervoer zien.

De stadslijnen en vervoer op maat:
Enkele jaren terug werd een budget goedgekeurd om mee te participeren aan een 
stadsmodel. Binnenkort is er een overleg met De Lijn en wordt het voorstel dat de Lijn 
doet (Stad volgt de visie in het mobiliteitsplan) afgetoetst op de visie in het 
mobiliteitsplan.
We zullen een voorstel krijgen, de hoop is echter niet zo groot. 
Om het toekomstig ziekenhuis te bereiken, wil De Lijn wel bijikomend budget voorzien.

Korte termijn, middellange termijn en lange termijn:
Voor Oekene zal dit een positieve zaak zijn. Er kan immers beroep gedaan worden op 
vrijwilligers, sponsors en De Lijn voor de mensen die daarvan gebruik willen maken.
Dit zal nog aan bod komen in de commissie openbare werken en mobiliteit maar daar is 
het nog te vroeg voor. (ten vroegste voorjaar.)

Repliek van dhr. Cyriel Ameye:

Met mijn toegevoegd punt werd de aanpassing van de uren bedoeld vanaf 10 december.

Antwoord van schepen Griet Coppé:

De uren worden per 10 december aangepast. Er is een overleg geweest met alle 
betrokken partijen. De details kunnen nog niet gegeven worden maar de uren worden op 
elkaar afgestemd.

Er wordt geen stemming gevraagd over het toegevoegd punt.
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23 oktober 2017 22:36 - De voorzitter opent de besloten zitting
23 oktober 2017 22:37 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 23 oktober 2017


