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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 02 december 2014 
  

 
 

Opgemaakt in toepassing van artikel 252 

van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 

houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten 

 

Aanwezig: 

Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester 
Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen 
Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege 
Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, 
Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Bruno Lahousse, Philip Himpe, Ellen 
Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny 
Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden 
Guido De Langhe: Secretaris 

 

Verontschuldigd/Afwezig: 

 

De vergadering vangt aan om: 19.00 uur 

 

OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS 

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

ELLEN DEVRIENDT EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: donderdag 11 december 2014 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: donderdag 18 december 2014 om 20.00u. 

2. installeren en eed afleggen nieuw gemeenteraadslid:  

- akte nemen ontslag gemeenteraadslid  

- nazien geloofsbrieven van opvolgend raadslid 

- eed afleggen door opvolgend raadslid  

Naar aanleiding van het ontslag van mevrouw Davine Dujardin als gemeenteraadslid ontvangen op 28 oktober 
2014, werd de heer Bruno Lahousse, als opvolger op lijst 7 CD&V, aangeschreven met de vraag of hij dit 
mandaat wenst op te nemen. 
De heer Bruno Lahousse heeft bevestigd op (datum) dat hij het mandaat zal opnemen en de vereiste 
verantwoordingsstukken bezorgd. Conform artikel 7 &3 van het gemeentedecreet onderzoekt de 
gemeenteraad de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid, de heer Bruno Lahousse. 
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt het opvolgend raadslid de eed af te leggen en vervolgens de 
akte van eedaflegging te ondertekenen. De eed luidt als volgt: “ik zweer de verplichtingen van mijn 
mandaat trouw na te komen”. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het ontslag van mevrouw Davine Dujardin als 
raadslid en van de eedaflegging van het opvolgend raadslid de heer Bruno Lahousse. 

3. vaststellen rangorde gemeenteraad 
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Gelet op het ontslag van mevrouw Davine Dujardin als gemeenteraadslid en de eedaflegging van de heer 
Bruno Lahousse als opvolgend raadslid wordt de rangorde van de raadsleden opnieuw vastgesteld als volgt: 

rang naam voornaam Anciënniteit 
(eventueel onderbroken) 

aantal 
naamstemmen 

1 Deconinck Veerle van 03/07/1984 tot 03/01/1989 en 
vanaf 01/10/1991 

279 

2 Desmet Peter vanaf 3/01/1989 1498 

3 Godefroid Jules vanaf 3/01/1989 1091 

4 Benoit Willy vanaf 3/01/1989 966 

5 Dewitte Henri vanaf 7/09/1993 1280 

6 Vanryckeghem Kurt vanaf 3/01/1995 7755 

7 Verhellen Mario vanaf 2/07/1996 444 

8 Soens Rik vanaf 3/01/2001 3660 

9 Coussement Chantal vanaf 3/01/2001 2917 

10 Chanterie Kristof vanaf 3/01/2001 2410 

11 Polfliet Maria vanaf 3/01/2001 1104 

12 Wyckhuyse Xavier vanaf 3/01/2001 512 

13 Iacopucci Pietro vanaf 10/01/2006 2098 

14 Neirynck Jo vanaf 2/01/2007 2938 

15 Kindt Bart vanaf 2/01/2007 1133 

16 Destoop Henri vanaf 2/01/2007 950 

17 Dewever Hilde vanaf 2/01/2007 909 

18 Devos Connie vanaf 2/01/2007 820 

19 Vandenbroeke Heidi vanaf 2/01/2007 642 

20 Cloet Delphine vanaf 2/01/2007 455 

21 Lahousse Bruno van 2/01/2007 tot 2/01/2013 764 

22 Himpe Philip Nieuw 1305 

23 Devriendt Ellen Nieuw 1291 

24 Vercruysse Marc Nieuw 951 

25 Delie Koen Nieuw 940 

26 Dewaele Charka Nieuw 936 

27 Ravelingien Kathleen Nieuw 874 

28 Balduck Jan Nieuw 428 

29 Deroose Geert Nieuw 425 

30 Demuytere Tonny Nieuw 412 

31 Pruvoost Xander Nieuw 395 

32 Vandevelde Martine Nieuw 325 

33 Coussement Nele 5 februari 2013 
(opvolging) 

685 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

4. goedkeuren wijzigen samenstelling gemeenteraadscommissies 

In de gemeenteraad van februari 2013 werd de samenstelling van de gemeenteraadscommissies 
goedgekeurd, op basis van de voordrachtakten ingediend door de fracties, conform het Gemeentedecreet en 
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.  Een nieuwe voordrachtakte werd ingediend door de 
CD&V-fractie met volgende wijzigingen: 
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- Bruno Lahousse wordt lid van de commissie grondgebiedszaken 
- Philip Himpe wordt lid van de commissie interne zaken (i.p.v. de commissie grondgebiedszaken).  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging in de samenstelling van de gemeenteraadscommissie 
goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

5. benoemen nieuwe voorzitter van de commissie interne zaken 

Naar aanleiding van het ontslag van raadslid Davine Dujardin, tevens voorzitter van de 
gemeenteraadscommissie „interne zaken‟, werden de fractieleiders uitgenodigd om de kandidaturen voor 
hun fractie voor het voorzitterschap van deze commissie in te dienen op het stadssecretariaat uiterlijk op 
1 december 2014.  
Volgende personen worden voorgedragen door hun fractie: 
(namen) 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe voorzitter voor de gemeenteraadscommissie ‘interne 
zaken’ te benoemen bij geheime stemming. 

Uitslag van de stemming: 

(stembrieven)

6. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van verschillende bevorderingsgraden 

vrijwilligerskorps 

In zitting van 4 november 2014 heeft de gemeenteraad het eervol ontslag van sergeant-majoor 
Hendrik Himpe aanvaard. Bijgevolg is er een betrekking van sergeant-majoor vacant. 
Op het vrijwilligerskader zijn er 4 betrekkingen van sergeant voorzien, waarvan er 2 vacant zijn door 
pensioneringen. 
Op het vrijwilligerskader zijn er 18 betrekkingen van korporaal voorzien, waarvan er 4 vacant zijn door 
bevorderingen en ontslag. 
Deze vacante betrekkingen zullen ingevuld worden conform artikel 19 van het organiek reglement waarin de 
vereisten voor toegang tot de bevorderingsgraden zijn opgenomen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de volgende betrekkingen bij het vrijwilligerskorps van de 
brandweer vacant te verklaren: 
- 1 betrekking van sergeant-majoor 
- 2 betrekkingen van sergeant 
- 4 betrekkingen van korporaal. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

7. kennis nemen brandbeveiliging - te ontvangen aandeel van de gemeenten zonder korps 

afrekening  gemeenterekening 2006 tot en met 2010 

Bij besluit van de wnd. Gouverneur van 6 augustus 2014 werd de berekening van de bijdragen in de 
brandweerkosten voor de jaren 2006 tot en met 2010 meegedeeld en werd gevraagd aan de gemeenteraad 
om advies uit te brengen. 
Die voorgestelde afrekening van de toelage voor de werkingskosten van de brandweerdienst wordt 
gehandhaafd en bedraagt voor Waregem 107 587,31 euro. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de definitieve afrekening. 

8. aanvaarden handgiften 

In de loop van het jaar werden diverse handgiften gedaan. (zie lijst hieronder) 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de hierna vermelde handgiften te aanvaarden. 
 

Omschrijving Schenker Waarde 
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Omschrijving Schenker Waarde 

Stukken betreffende het verenigingsleven te Nieuwenhove Himpe Ivan / Hooghe 
Christine 

onbekend 

Documentatie over kardinaal Schotte Marc Vercruysse onbekend 

Handleiding breien, vermoedelijk begin 20ste eeuw Greta Vanhoutte onbekend 

Archief der vereniging der beenhouwers van Waregem en 

Omliggende 

Rik Deviaene (secretaris) onbekend 

Partituren (met tekst) van de jubelzang voor het half-

eeuwfeest voor burgemeester Jules Storme (1847-1897), met 

tekst van Pieter Kints en muziek van Palmer Putman, en van 

drie kluchtliederen, namelijk 'Waereghem voor het 

Koersenfeest', Waereghem op het Koersenfeest' en 

'Waereghem na het Koersenfeest', geschreven door A. Van 

Aalst. 

Lieven Geiregat onbekend 

Verschillende stukken over voetbalclub K.S.V. Waregem: 
Groepsfoto's uit het sezoen 1977-1978 en 1985-1986, prentjes 
uit verzamelboek van de spelers Giba en Ignace Beirlaen en 
sigarenbandje met groepsfoto in zwart-wit 

Bernard Demuynck onbekend 

Kiezerslijst voor de wetgevende kamers en de gemeenteraad 

in de gemeente Waregem 

Regina Van Den Hende onbekend 

Foto's en prentkaarten over verenigingen, personen uit 

Waregem, braderie in Stormestraat 

Nicole Nuyttens onbekend 

Archief familie Boulez (18e, 19e en 20e eeuw): brieven, 

akten,...  

Philippe Boulez onbekend 

Documentatie Waregemse Jaarboeken 1996-2011-2012, uitgave 

vzw De Middenstand 

Hendrik Ghistelinck onbekend 

Diverse documenten: foto's, prentkaarten en rouwprentjes uit 

Waregem. 

Joseph Dufaux onbekend 

Archiefstukken Chiro Desselgem: kampboekjes Luc Deman onbekend 

foto's paardentransport familie Coryn (ca. 1920) Coryn Didier onbekend 

Archiefstukken burgemeester Marcel Coucke Annemie Coucke onbekend 

Map met foto's van de Sint Margaretha processie Van Autryve Betty onbekend 

Diverse persoonlijke documenten van haar grootvader tijdens 

WOI (militair paspoort, werkdocumenten,...) 

Deconinck Catherine onbekend 

Kader met oude foto's Waregem Koerse Johan en Viviane Van den 

Heede - Dujardin 

onbekend 

Zilveren troffel, gebruikt bij eerste steenlegging barrage te 

Sint-Eloois Vijve, 1842 

Steph Vaesen onbekend 

Beeldhouwwerk “figuur uit de Bach-groep” Lieven Demunter 300 € 

Kunstwerk Woonutopie nr. 2 Ruben Vandeghinste 400 € 

Foto uit reeks “Streetview” David Barbe 250 € 

Tekening Gerd Ververs 250 € 

Kunstinstallatie Peter Van Hecke 150 € 

Kunstinstallatie ruimtetuig Niels-Jan Tavernier Onbekend 

Schilderij Waregem Koerse 100 x 100 cm Alexandre Vanwynsberghe 1 200 € 

Foto Trixie Whitley 60 x 90 cm Anton Coene 250 € 

Schilderij 80 x 60 cm Lisa Spillebeen 1 200 € 

 

Uitslag van de stemming: 
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- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

9. goedkeuren plan van aanpak bij afschakelen elektriciteit 

Sedert 2014 is er sprake van een verstoord evenwicht tussen energie-afname en energie-injectie. Dat kan 
ervoor zorgen dat de elektriciteit in Waregem tijdelijk afgeschakeld wordt. De kans is reëel op een koude 
winterdag met weinig wind. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt de afschakeling tussen 17.00u. en 20.00u. Ook op 
andere momenten kan de elektriciteit uitvallen. Om goed voorbereid te zijn maakten we een plan van 
aanpak. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit plan van aanpak goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

10. goedkeuren opdracht leveren van een GNSS-toestel voor diverse stedelijke diensten + 

vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld een nauwkeurig opmetingstoestel aan te kopen dat gebruikt kan worden door volgende 
stedelijke diensten en met volgende toepassingsmogelijkheden: 
Dienst Verkeer 

 Vaststelling inname openbaar domein: dit gebeurt nu tweemaal per week en vaak op een 
onnauwkeurige en onhandige manier. Wanneer het opmeten van deze innames via een GNSS-toestel 
zou gebeuren, zou dit heel wat correcter kunnen verlopen. Er kan korter op de bal gespeeld worden 
zodat de discussies die zich nu vaak voordoen, vermeden kunnen worden. 

 Opmeten wegmarkeringen 
Technische dienst, Groendienst en dienst Stedenbouw 

 Lijnstelling – digitale bouwaanvraag: betere controle achteraf mogelijk 

 Opmeting en controle opdrachten groenonderhoud kan nauwkeuriger gebeuren 
Milieudienst 

 Bomeninventaris 
Dienst Info-Toerisme-Feestelijkheden 

 Controle standplaatsen markten en kermissen 

 Opmeten speelpleinen 

 Opmeten foorkasten 

 Opmeten obstakels op terrein voor evenementen 
Dienst Gebouwen 

 Leidingen en wachtleidingen bij diverse projecten (bv. park baron Casier) 
Dienst Burgerlijke stand 

 Begraafplaatsen: nieuwe perken op kaart uittekenen voor gebruik in internettoepassing 
Dienst GIS 

 Meldingen Grootschalig Referentiebestand: wijzigingen openbaar domein doorgeven aan AGIV 
(Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) 

Bovenvermelde diensten die gebruik kunnen maken van een GNSS-toestel, geven een positief advies voor de 
aankoop van dergelijk toestel. Ook de systeemwerkgroep adviseert deze aankoop gunstig. 
Raming 
De aankoop van een GNSS-toestel wordt geraamd op 20 000,00 euro inclusief btw. Het betreft een 
totaalpakket dat bestaat uit een toestel in handformaat en alle nodige accessoires om op het terrein 
opnames te doen (bv. externe antenne, veldsoftware, valstok, afstandsmeter, extra batterij, lader en 
autolader, opbergtas) samen met bureausoftware en opleiding. Het systeem is nauwkeurig tot op de 
centimeter. 
Wijze van gunnen 
Deze opdracht kan gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
(artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006, bedrag lager dan 85 000,00 euro exclusief btw of 102 850 
euro inclusief btw); 
Krediet 
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Het nodige krediet voor deze opdracht wordt ingeschreven in het investeringsbudget 2015 op de 
budgetsleutel 2015/2420000/IW/0119, informaticamateriaal, gemeenschapsgoederen, AW/overige algemene 
diensten, dienst ICT. 
Het bestek is als bijlage toegevoegd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van een GNSS-toestel voor diverse 
stedelijke diensten goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

11. onroerende goederen: goedkeuren verzaken voorkooprecht Eikenlaan 108, 8790 Waregem 

Notaris Bénédicte Strobbe biedt het recht van voorkoop aan voor de woning op en met grond en alle 
aanhorigheden, gelegen Eikenlaan 108, kadastraal gekend Waregem 3de afdeling, sectie D, nr 23W, en met 
een kadastrale oppervlakte van 784 m2. 
Deze woning is eigendom van de heer en mevrouw Lasou-De Man, wonend Komstraat 91 te 8970 Poperinge. 
Het stadsbestuur beschikt nog over een recht van voorkoop voor dit onroerend goed, krachtens akte van 
19 november 1981. 
Het stadsbestuur heeft geen nieuwe bestemming voor deze woning, rekening houdend met de ligging en 
configuratie hiervan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te verzaken aan het recht van voorkoop voor de woning 
Eikenlaan 108 te 8790 Waregem. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

12. onroerende goederen: verzaken aan het recht van wederinkoop grond met elektrische 

transformatorcabine thv Meersstraat 

Notaris Bénédicte Strobbe biedt het recht van wederinkoop aan voor een stuk grond met elektrische 
transformatorcabine, gelegen thv de Meersstraat, kadastraal gekend Waregem 1ste afdeling, sectie C, deel 
van perceelnummer 1077/M. 
Deze grond werd recent (GR 06/03/2012) aangekocht door Belfius aan de stad voor de uitbreiding van hun 
bestaande kantoor gelegen Markt 12. De akte vermeld dat de koper op eigen kosten binnen zijn project een 
oplossing moet bieden voor de bestaande elektriciteitscabine. 
Dexia wenst het perceel grond met elektrische cabine te verkopen aan Gaselwest, maar krachtens akte van 
13 juni 2013 heeft de stad een recht van wederinkoop. 
Gezien Belfius de verplichting had om een elektriciteitscabine te voorzien, en het hier de verkoop betreft 
aan Gaselwest van de ruimte voor deze cabine, wordt er voorgesteld om te verzaken aan het recht van 
wederinkoop. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om te verzaken aan het recht van wederinkoop voor het perceel 
grond met elektrische transformatorcabine thv de Meersstraat. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

13. onroerende goederen: goedkeuren aankoop onroerende goederen Nieuwstraat 14, 16 en 22 

Voor de realisatie van het project Nieuwstraat dient de stad de panden, gelegen Nieuwstraat 14, 16 en 22 te 
verwerven van de vzw Parochiale Werken. 
De panden Nieuwstraat 6, 8, 10, 18 en +18 zijn reeds eigendom van de stad. 
In bijlage kunt u de ontwerpakte terugvinden. 
Kadastrale gegevens: Waregem 5de afdeling, sectie A 

Huisnr. Kadastraal nr. Oppervlakte 

14, volgens kadaster 16 (bibliotheek) 160 P 289 m2 

16 (woning) 170C 7 140 m2 
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22 (parochiaal centrum) 170T 6 1 976 m2 

Eigenaar: vzw Parochiale Werken, Markt 32, 8790 Waregem 
Prijs: 465 000,00 € 
Bijzondere voorwaarden: 

1) Na realisatie van het nieuwbouwproject in de Nieuwstraat, zal de kopende partij/stadsbestuur 

Waregem, of de rechtspersoon die haar rechten en plichten op de site heeft overgenomen, een 

ruimte, bestaande uit één of meer woongelegenheden voorzien van een basisinrichting voor 

woongelegenheden en met een oppervlakte van ongeveer 180 m2 te koop aanbieden aan de 

verkopende partij/Parochiale Werken tegen een vaste prijs van 1 700 euro/m2, exclusief 

registratierechten en BTW. 

De verkopende partij/Parochiale Werken dient de aankoopoptie binnen de 6 maand te lichten, en bij 

gebrek hieraan vervalt automatisch het aankooprecht van de verkopende partij /Parochiale Werken. 

2) De verkopende partij /Parochiale Werken krijgt het gratis gebruiksrecht van een ruimte met 

basisinrichting met een oppervlakte van ongeveer 30 m², en dit voor een duur van 9 jaar. 

De verkopende partij /Parochiale Werken mag deze ruimte uitsluitende de bestemming geven van 

secretariaat voor de Kerkfabriek Sint-Martinus en/of Parochiale Werken. 

Het gebruiksrecht vervalt van rechtswege ingeval de rechtspersoon Kerkfabriek Sint-Martinus en/of 

Parochiale Werken ophoudt te bestaan. 

De kopende partij /stad Waregem neemt voor deze ruimte het eigenaarsonderhoud en de eigenaars- 

en huurdersrisico‟s voor zijn rekening. 

De verkopende partij /Parochiale Werken en/of de Kerkfabriek Sint-Martinus neemt voor deze 

ruimte het huurdersonderhoud en alle kosten voor de huur en verbruik van de nutsleidingen voor zijn 

rekening. 

3) De Vrije Basisschool Desselgem bekomt ten allen tijde het gratis gebruik van de speelplaats, gelegen 

op het perceel sectie A nr 170T6, zolang en voor zover dit deel van het onroerend goed de 

bestemming als speelplaats heeft. 

Onderhavig gebruiksrecht houdt van rechtswege op te bestaan op het moment dat de kopende partij 

/stad Waregem geen eigendomsrechten meer zou hebben op dit deel van het onroerend goed. 

Onderhavig gebruiksrecht houdt eveneens van rechtswege op te bestaan op het moment dat de 

aanpalende site van de Vrije Basisschool Desselgem geen bestemming meer heeft als 

onderwijsinrichting.  

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de realisatie van het 
project “Nieuwstraat”. 
Visum financieel beheerder: 2014/115 
Financieel advies: 

Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2014001390 

(2014)      

IE02aantrekkelijke stad 2014/2610000/VT/0709/ - Gebouwen - overige 

materiële vaste activa - AW/Overige culturele 

instellingen 

Nieuwstraat 22 - 

Desselgem (POC) 

465 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van de onroerende goederen Nieuwstraat 14, 16 
en 22 goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

14. Project ZuidBoulevard - goedkeuren meerwerken 

In uitvoering van de Gemeenteraadsbeslissing van 9 oktober 2009, werd de opdracht voor het PPS-project 
site Ware Heem (nu ZuidBoulevard genoemd) in zitting van het Schepencollege van 13 oktober 2011 
toegewezen aan de bouwpromotor Vanhaerents voor een totaal bedrag van 15 660 156 euro exclusief BTW. 
In zitting van de Gemeenteraad van 1 juli 2014 werden een eerste reeks meer- en minwerken goedgekeurd 
ten bedrage van 209 727,37 euro, exclusief BTW, hetzij 1,34% op het oorspronkelijk toewijzingsbedrag. 
Nu worden volgende verrekeningen voorgelegd: 

Onderdeel bibliotheek: 
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- Voorzien van een grid met wachtleidingen elektriciteit en verlichting, voor een bedrag van 8 044,33 
euro exclusief BTW 

- Bijkomende stalen deur niveau parking: 2 980,80 euro exclusief BTW 

Onderdeel openbaar domein: 
- Voorzien van een 3e wand in glas voor de lift ter hoogte van het Boekenplein, voor een bedrag van 

2 177,65 euro exclusief BTW 
- Bijkomende trap naar de ondergrondse parking langs de Holstraat: 12 417,04 euro exclusief BTW 

Onderdeel ondergrondse publieke parking: 
- Voorzien van een technisch lokaal voor de exploitatie van de parking ter hoogte van de Zuiderlaan, 

voor een bedrag van 6 975,99 euro exclusief BTW 
- 9 bijkomende publieke parkeergelegenheden ten gevolge van de omzetting van de sociale naar 

commerciële appartementen, ten bedrage van 24 000 euro per parkeergelegenheid, hetzij 216 000 
euro, exclusief BTW 

- Verrekening van de aktekosten voor de 9 parkeerplaatsen: 1 905,75 euro. 

Het totaal van de verrekeningen voor de bouw van de ZuidBoulevard bedraagt bijgevolg 250 501,55 euro, 

hetzij 1,60% van het oorspronkelijke toewijzingsbedrag. 
De gecumuleerde meerwerken bedragen op vandaag (209 727,37 € + 250 501,55 € =) 460 228,92 euro 
exclusief BTW, hetzij 2,94% op het oorspronkelijke toewijzingsbedrag. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de tweede reeks meerwerken en de opgegeven aanpassingen voor 
het project ZuidBoulevard goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

15. Project ZuidBoulevard aanvullend werk aansluiting op Esplanade - goedkeuren meerwerken 

In uitvoering van de Gemeenteraadsbeslissing van 9 oktober 2009, werd de opdracht voor het PPS-project 
site Ware Heem (nu ZuidBoulevard genoemd) in zitting van het Schepencollege van 13 oktober 2011 
toegewezen aan de bouwpromotor Vanhaerents voor een totaal bedrag van 15 660 156 euro exclusief BTW. 
In zitting van de Gemeenteraad van 1 juli 2014 het aanvullend werk voor het aansluiten van de 
Zuidboulevard op de Esplanade van Het Pand goedgekeurd voor een bedrag van 1 431 250 euro exclusief 
(zijnde 1 250 000 euro vermeerderd met 4,5% coördinatievergoeding en 10% winstmarge ten gunste van de 
bouwpromotor nv Vanhaerents Development). 
Hiervoor worden nu volgende verrekeningen voorgelegd: 

- Sondering van de ondergrond van de Esplanade ikv het stabiliteitsonderzoek: 572,50 euro exclusief 
BTW 

- Bodemonderzoek Esplanade voorafgaand aan de werken: 1 551,48 euro exclusief BTW 
- Verwijderen van extra betonlaag onder de klinkers van de Esplanade: 28 550,99 euro, exclusief BTW 
- Voorzien van een extra versteviging van de Esplanade ter hoogte van het stadhuis: 90 540,65 euro, 

exclusief BTW. 

Het totaal van de verrekeningen voor de aansluiting van de ZuidBoulevard op de Esplanade van Het Pand 

bedraagt bijgevolg 121 215,61 euro, hetzij 8,47% van het oorspronkelijke toewijzingsbedrag. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerwerken voor de aansluiting van het project ZuidBoulevard 
op de Esplanade van Het Pand goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

16. goedkeuren dossier nutsleidingen: goedkeuren ondergronds brengen cu-net in de Pijkstraat 

offertenr Plaats Aard werk Totaal  Stad 

256577-20219906 Pijkstraat Ondergronds 

brengen kopernet 

  

  OV €1.739,17 exclusief 

btw(medecontractant) 

€1.739.17 

Exclusief 

btw(medecontractant 
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Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2014003170 

(2014) 

IE13overig beleid 

Omgeving 

2014/2280007/OM/0640/ - overige onroerende 

infrastructuur - IA/Elektriciteitsvoorziening 

ondergronds brengen 

kopernetten OV 

€ 2.105,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ondergronds brengen cu-net in de Pijkstraat goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

17. begraafplaats Sint-Eloois-Vijve, herschilderen  witte kruisjes: goedkeuren ontwerp + vaststellen 

wijze van gunnen 

Het oude gedeelte aan de linkerkant van de begraafplaats van Sint-Eloois-Vijve bestaat uit witgeschilderde 
stenen kruisjes. De voorbije jaren werden er kruisjes verwijderd wegens einde concessie. De reeds 
hernieuwde concessies en het volledige ereperk werden recent vervangen door arduinen kruisjes zoals op De 
Barakke. Het gaat over ca 130 zerken. 
De resterende 400 zerken zullen ook vervangen worden bij hernieuwing van de concessie. Meer dan 200 van 
die concessies lopen af de komende 10 jaar, de langste lopen echter nog tot 2057. 
De witgeschilderde kruisjes zijn niet meer in goede staat. Af en toe zijn er klachten en sommige 
concessiehouders hebben zelf al het initiatief genomen om een kruisje te herschilderen. Dit kan niet de 
bedoeling zijn en het politiereglement stelt uitdrukkelijk dat de stadsdiensten bevoegd zijn voor het 
onderhoud van de uniforme graftekens. Een structurele aanpak is aangewezen. 
Beschrijving werken: 

- Verwijderen losgekomen verfdelen 

- Schilderen van de kruisjes in één grondlaag en afwerkingslaag 

- De naamplaatjes, gedenkstenen en foto‟s worden door eigen stadspersoneel afgenomen en 

teruggeplaatst. 
Raming: ca 12.000 (30 euro per kruisje) voor het herschilderen van de 400 kruisjes  
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2015000016 
(2015) 

IE13overig beleid 
Omgeving 

2015/2210207/OM/0990/ - groot onderhoud 
gemeenschapsgoederen - IA/Begraafplaatsen 

herschilderen kruisjes 
begraafplaats Sint-
Eloois-Vijve 

€ 12 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp de wijze van gunnen goed te keuren voor het 
herschilderen van de witte kruisjes op de begraafplaats te Sint-Eloois-Vijve. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

18. goedkeuren wijzigen tariefreglement inzake verstrekte diensten op stedelijke begraafplaatsen 

Het huidige „Tariefreglement inzake verstrekte diensten op gemeentelijke begraafplaatsen‟, goedgekeurd 
tijdens de gemeenteraad van 15.12.2011 biedt de nabestaanden op het moment van het overlijden twee 
mogelijkheden wat betreft de termijn: 
- Ofwel neemt men géén concessie en geldt de minimale grafrust van 10 jaar; 
- Ofwel neemt men een concessie van 30 jaar, telkens verlengbaar met periodes van 30 jaar; 
De dienst burgerlijke stand krijgt af en toe de vraag van de nabestaanden om na afloop van de eerste 
periode van 30 jaar een concessie te kunnen verlengen voor een kortere termijn om redenen van onderhoud 
en/of kostprijs.  
We willen inspelen op deze vraag door naast de bestaande verlenging met 30 jaar ook een verlenging met 15 
jaar mogelijk te maken. 
Onderstaande tabel geeft de situatie weer die zou gelden vanaf 01.01.2015. Enkel de tarieven in de kolom 
uiterst rechts zijn nieuw, de andere tarieven blijven ongewijzigd.  
Voor twee verlengingen met 15 jaar betaalt men uiteindelijk 50 euro meer dan voor één verlenging met 
direct 30 jaar. Dit verschil vloeit voort uit de extra administratiekosten op het einde van de eerste 
verlengingsperiode van 15 jaar, met name voor dossieropvolging, briefwisseling en aanplakberichten op de 
begraafplaats. 
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Volwassenen Zonder concessie  
10 jaar 

Concessie  
30 jaar 

Verlenging  
30 jaar 

Verlenging  
15 jaar 

Uniform (grafzerk, columbarium of 
urnenkelder geplaatst door stad) 

gratis 750,00 EUR 750,00 EUR 400,00 EUR 

Niet-uniform (grafzerk eigen keuze) gratis 1150,00 EUR 1150,00 EUR 600,00 EUR 

Strooiweide zonder naamplaatje gratis nvt nvt nvt 

Strooiweide met naamplaatje 50,00 EUR nvt nvt nvt 

     

Kinderen Zonder concessie  
10 jaar 

Concessie  
30 jaar 

Verlenging 
 30 jaar 

Verlenging  
15 jaar 

Uniform (grafzerk, columbarium of 
urnenkelder geplaatst door stad) 

gratis 350,00 EUR 350,00 EUR 200,00 EUR 

Niet-uniform (grafzerk eigen keuze) gratis 350,00 EUR 350,00 EUR 200,00 EUR 

Strooiweide zonder naamplaatje gratis nvt nvt nvt 

Strooiweide met naamplaatje 50,00 EUR nvt nvt nvt 

 
In het huidige tariefreglement staat er nog geen tarief voor het uithalen van een asurne uit een columbarium 
of urnenkelder wanneer de nabestaanden gebruik willen maken van de mogelijkheid tot retroactieve 
thuisbewaring, zoals voorzien in artikelen 24 en 24bis van het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen 
en de lijkbezorging. Dit wordt opgenomen in het nieuwe artikel 4, waarin ook de reeds bestaande tarief voor 
het openen van een grafkelder wordt opgenomen. 

Grafkelder openen voor bijzetting van een kist of asurne 125,00 EUR 

Asurne uithalen uit columbarium of urnenkelder  50,00 EUR 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijziging van het ‘Tariefreglement inzake verstrekte 
diensten op gemeentelijke begraafplaatsen’ goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

19. goedkeuren wijzigen huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging 

In het verlengde van de aanpassing van het „Tariefreglement inzake verstrekte diensten op gemeentelijke 
begraafplaatsen‟ bevat ook het „Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging‟, 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 07.09.2010, een aantal bepalingen die moeten gewijzigd worden 
indien we de nabestaanden de mogelijkheid willen bieden om na 30 jaar de concessie te verlengen met een 
kortere periode van 15 jaar.  
Het betreft specifiek de artikelen 7 en 29. We maken van de gelegenheid gebruik om ook een aantal extra 
artikels aan te passen.  
Hieronder het volledige overzicht van de voorziene wijzigingen met ingang van 01.01.2015: 

 Artikel 2: verbetering taalfout;  

 Artikel 6: verbetering structuur/opsommingstekens; 

 Artikel 6: toevoeging mogelijkheid tot retroactieve thuisbewaring die sinds het decreet van 09.12.2011 
mogelijk is op basis van artikel 24 en 24bis van het decreet van 16.01.2004; 

 Artikel 7: toevoeging keuze tussen verlenging concessie met 15 of 30 jaar; 

 Artikel 8: toevoeging mogelijkheid dat nabestaanden na einde concessietermijn zelf over de asurne 
kunnen beschikken; 

 Artikel 12: toevoeging mogelijkheid dat nabestaanden na einde van de 10 jaar grafrust zelf over de 
asurne kunnen beschikken; 

 Artikel 12: toevoeging mogelijkheid tot retroactieve thuisbewaring die sinds het decreet van 09.12.2011 
mogelijk is op basis van artikel 24 en 24bis van het decreet van 16.01.2004; 

 Artikel 29: toevoeging mogelijkheid tot hernieuwing voor 15 jaar. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijzigingen aan het ‘Huishoudelijk reglement op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging’ goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
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- tegen: 
- onthoudingen: 

20. onderhoud groenzones 2015-2016-2017:goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van gunnen 

Door de dienst wegen-waterlopen werd een ontwerp opgemaakt voor het onderhoud van diverse groenzones, 
groot-Waregem. 

perceel 1/waregem perceel 2/beveren-leie 

Het Spei+hoek Hippodroomstraat (4800 m²) Leenakkerstraat (1720 m²) 

Korenbloem (6670 m²) Courtensstraat (800 m²) 

Dompelpark + Pelikaanstraat(3400 m²) Reigerput (600 m²) 

Torenhof (13350 m²) Chiro (1400 m²) 

t Grootje (1230m²) Tomberg (460 m²) 

Europawijk (2500 m²) Auwblauwstraat (330 m²) 

Mussekouter (9250m²) Klaverstraat (370 m²) 

t' Gaverke+speelplein Keerke+fietspad zijkanten 
(1475 m²) 

Zwingelweg (250 m²) 

Bote-en Repelstraat+Haantjesstraat (4050 m²) Zuringweg (100 m²) 

voetbal uitbreiding(joggingpiste+parking) (7450 m²) Kamilleweg (900 m²) 

stadion (kant vijvers)miv  Zuiderlaan middenberm, 
zijkanten parkings en Camping(24560 m²) 

Hoonakkerdreef (hoek) 40 m² 

berm langs Gaverbeek,verbindingsweg+middenberm 
(9480 m²) 

Bermkouter (3200 m²) 

industriezone Brabantstraat (1110 m²) Ter Weerst +aan electrokabine +wegeltje(1850 m²) 

jeugdcentrum (16500 m²) Sint-Annaweg +Sioendreef(950 m²) 

 Kernelle+sporthal+schietstand (5000 m²) 

speelplein ontmoetingscentrum 
Soba(Lavendellaan)(6000m²) 

Koning Albertstraat (appartement) 1000 m² 

OC Karmel ontmoetingscentrum, Bergstraat(5000 
m²) 

 

Desselgemseweg (aan oude volvo-garage) 700m² perceel 3/desselgem 

t Goed te Nieuwenhove+speelplein Gaston 
Martensstraat(4000m²) 

De Mote+administratief centrum (1950 m²) 

rond kerk Nieuwenhove+oude Racing 
margrietwijk(5500m²) 

Kleine Liebaardstraat (500 m²) 

OC Nieuwenhove (4000 m²) Hoek Nieuwstraat-Opstalstraat (1000 m²) 

Verkaveling Tategemstraat (3000 m²) Ijzerland (1830 m²) 

Containerpark Lindestraat (3000 m²) J.Decosterstraat (400 m²) 

Meersblomme (2500 m²) A.De Taeyelaan (500 m²) 

Hoek Vansteenbruggestraat/Ter Elststraat (500 m²) Vlaslaan (5480 m²) 

Galgewegel (geboortebos) (3000 m²) Baneik+Alsteen (4480 m²) 

Vijfseweg/Vansteenbruggestraat (300 m²) sporthal Pompoenstraat+parking Coorngalm 
muzieklokaal(800 m²) 

Kerk De Jager (1000 m²) achterkant voetbal (500 m²) 

Biezenhof-Peiskeshof (2400 m²) Astridlaan+LeopoldIIIlaan (1130 m²) 

Ganzendries (950 m²) Vroonstraat + zijkanten inkom (710m²) 

Kuiperstraat-Bieststraat (2200 m²) Maltadries (650 m²) 

Ververijstraat (verkaveling ‟t Groenpaert) (1300 m²) A.Rodenbachwijk (600 m²) 

Stijn Streuvelsstraat (1750 m²) Radestraat (1500 m²) 

Driebek (6000 m²) Insektenwijk+aan glascontainer (6300 m²) 

Textielweg (rond punt)  (300 m²) fietspad Nieuwstraat- (700 m²) 

Hoek Toekomststraat/Westerlaan (375 m²) Tienbunder (6910 m²) 

 Kerkhof Schoendaelestraat/Desselgem (3100 m²) 

 

perceel 4st eloois-vijve 

Millenniumstraat + omgeving sportpleinen+parkje pastorij (6800 m²) 

speelplein a/d Leie (8000 m²) 

jachthaven (3250 m²) 

oostpoort (7980 m²)+Kromme Waters 
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oude spoorwegbedding Transvaalstraat (2000 m²) 

speelpleinen Hoevelaan en Plotolaan(1900m²) 

Lindetuin (300 m²) 

Rozenhof (350 m²) 

Peter Benoitlaan+chiro (640 m²) 

Zonneveld (180 m²) 

 
Er wordt voorgesteld om 15 maaibeurten uit te voeren + 5 beurten op afroep. 
Ramingen: 
perceel 1/waregem  63.000 euro btw exclusief 76.230,00euro, btw inclusief 
perceel 2/beveren-leie  13.000 euro,btw exclusief 15.730,00euro, btw inclusief 
perceel 3/desselgem  23.500 euro,btw exclusief 28.435,00euro, btw inclusief 
perceel 4/st el-vijve  19.000 euro,btw exclusief 22.990,00euro, btw inclusief 
 
totaal: 118.500 euro, btw exclusief of 143.385,00 btw inclusief. 
Wijze van gunnen: de vier percelen te gunnen via openbare aanbesteding met mogelijkheid tot 
samenvoegen. (verlenging mogelijk met 2x1 jaar via onderhandelingsprocedure). 
 
Budget is voorzien op dienst TWW, budgetcodes 2015/6130130/OM/0220, 2015/6130130/OM/0680, 
2015/6130130/VT/0740 en 2015/6130130/VT/0709 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren voor het 
onderhoud van de groenzones. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

21. goedkeuren takenpakket RioAct 2015 

In uitvoering van de overeenkomst De Watergroep –Waregem (gmtr in zitting 3 februari 2009) voor de 
uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsnet stellen de stad Waregem en RioAct elk jaar het 
takenpakket samen uit de takenlijst van de overeenkomst. 
Het RioAct-takenpakket voor 2015 is te raadplegen via intranet. 

Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2015000088 

(2014) 

IE13overig beleid 

Omgeving 

2014/2280007/OM/0310/ - overige onroerende 

infrastructuur - IA/Beheer van regen- en afvalwater 

afsprakennota RioAct € 100 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RioAct takenpakket voor 2015 goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

22. nutsleidingen: goedkeuren ontwerp verlichting project wonen aan de Leie 

In het kader van het project Wonen aan de Leie te Sint-Eloois-Vijve werd door Eandis een ontwerp 
opgemaakt voor de aanleg OV langs nieuwe boulevard. 

Offertenr Plaats Aard werk Stad Waregem 

266492 St Eloois-Vijve 
(kerkplein) 

Aanleg nieuwe 
OV+aanpassen 
bestaande OV +LS 

€ 51.103,91 exclusief btw 
medecontractant 

 

Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2014004865 

(2014) 

IE02aantrekkelijke stad 2014/2280007/OM/0670/ - overige onroerende 

infrastructuur - IA/Straatverlichting 

verlichting project 

wonen aan de Leie 

€ 51.200,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp aanleg OV aan kerkplein St Eloois-Vijve goed te 
keuren. 

Uitslag van de stemming: 
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- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

23. burgemeestersconvenant: goedkeuren 'regionaal duurzaam energie actieplan' 

Op voorstel van Leiedal, en samen met alle andere Leiedalgemeenten, ondertekende de raad de toetreding 
tot het Burgemeestersconvenant goed in zitting van 01 oktober 2013. Op 18 oktober 2014 werd het 
Convenant plechtig ondertekend door alle 13 gemeenten uit de Leiedal regio.   
Het Covenant of Mayors (CoM) is een initiatief van de Europese Commissie. Ze wil de Europese steden en 
gemeenten ertoe aanzetten om de Europa 2020 strategie en de Europese Energie- en Klimaatambities, zoals 
minder CO²-uitstoot en meer hernieuwbare energie, te onderschrijven. Achterliggend wil de EU een 
groenere, duurzame, lokale economie creëren, een gezonder milieu, een verhoogde levenskwaliteit en 
uiteraard (en niet in het minst!) een inperking van de verder schrijdende klimaatverandering.  
Door de ondertekening van het CoM engageert de stad Waregem zich om tegen 2020 20% minder CO² uit te 
stoten, het aandeel hernieuwbare energie in de verbruikte energie op te krikken en energie te besparen. Dat 
is geen werk voor het bestuur alleen, juist integendeel. Alle burgers, de bedrijven, de verenigingen, de 
handelaars, het wegverkeer,… moeten daartoe allemaal een duit in het zakje doen. Uiteraard heeft de 
lokale overheid wel een bijzondere voorbeeldfunctie en kan ze de lokale dynamiek stimuleren en gaande 
houden.   
Leiedal treedt voor de 13 deelnemende gemeenten uit de regio op als territoriaal coördinator en dient één 
gezamenlijk Sustainable Energy Action Plan in waarin alle acties van de 13 gemeenten zijn opgenomen. Zo‟n 
SEAP moet worden ingediend, ten laatste één jaar na ondertekening van het CoM. Leiedal engageert zich als 
territoriaal coördinator ook om te voldoen aan de rapportering aan de Europese Commissie over de 
uitgevoerde acties en de beperking van de uitstoot. Daardoor krijgen de gemeenten alle tijd en ruimte om 
zich te focussen op het uitvoeren van concrete acties op het terrein en moeten ze zich zo weinig mogelijk 
bezighouden met administratieve verplichtingen.  
Het voorliggend plan, is ontstaan na een intens overlegproces tussen de verschillende gemeenten. Er komen 
gezamenlijke doelstellingen en projecten in voor, waar elke gemeente uit de regio zal aan meewerken, maar 
er komen ook acties in voor die worden uitgevoerd door de individuele gemeenten.  
Het SEAP bevat een vijftal icoonprojecten waarbij alle gemeenten betrokken zijn: 
-de energiesprong van bestaande woningen 
-duurzamere mobiliteit 
-openbare gebouwen als uithangbord 
-gedoseerd openbaar verlichten 
-duurzame energie integreren bij (her)inrichting van stadsdelen, woonzones en bedrijventerreinen.  
Als de gemeenten zich vastpinnen om tegen 2020 een percentage minder CO2 uit te stoten, dan is het 
belangrijk dat er ook voor een welbepaald jaar een nulmeting gebeurt waarmee de uitstoot in de toekomst 
kan worden vergeleken. Die nulmeting is in het SEAP geïntegreerd als de CO2-barometer.  
De finale betrachting moet zijn, eens de dynamiek vanuit het Burgemeestersconvenant goed op gang is 
gekomen, om tegen 2050 deel uit te maken van een klimaatneutrale regio. Dat is althans de doelstelling die 
vervat zit in de regionale energiestrategie die werd opgemaakt door Leiedal. 
Het Regionaal Duurzaam Energieactieplan 2020 is te raadplegen op het intranet.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het intergemeentelijk actieplan goed te keuren  

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

24. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: aanleg van een 

voetgangersoversteek in de Posterijstraat 

De judoclub in Sint-Eloois-Vijve maakt sinds kort gebruik van het oude chirolokaal in de Posterijstraat. Heel 
wat leden komen te voet naar het lokaal tijdens weekdagen in de spitsuren. Door het drukke verkeer in de 
Posterijstraat kunnen zij de straat niet veilig dwarsen. De aanvraag voor een voetgangersoversteek is positief 
geadviseerd op de verkeerscel van 20 mei 2014. Het schepencollege heeft dit voorstel op 28 mei 2014 
goedgekeurd. Ondertussen is de offerte van Eandis voor de plaatsing van voetgangersoversteekverlichting 
ook goedgekeurd. Deze maatregel wordt er kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van 
witte evenwijdige strepen parallel met de as van de rijweg. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement: aanleg van een 
voetgangersoversteek in de Posterijstraat vast te stellen. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

25. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 

parkeerplaats voor personen met een handicap in Hoge Kave 

De sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander heeft een gelijkvloers appartement in Hoge Kave 
aangepast voor rolstoelgebruikers. De verkeerscel heeft op 21 oktober 2014 het voorstel voor het invoeren 
van 1 parkeerplaats voor personen met een handicap positief geadviseerd. Het schepencollege heeft het 
advies van de verkeerscel op 30 oktober 2014 goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan 
de weggebruikers door de plaatsing van de verkeersborden E9a met symbool van een rolstoelgebruiker. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter: invoeren van een parkeerplaats voor personen met een handicap in Hoge Kave vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

26. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een 

parkeerverbod in de Eugène Bekaertlaan 

In de Eugène Bekaertlaan nemen heel wat vrachtwagenbestuurders hun verplichte pauze na een tankbeurt in 
het tankstation. Deze vrachtwagens parkeren soms in de bocht van de Eugène Bekaertlaan. Hierdoor 
belemmeren zij de veilige doorgang van het verkeer en de toegang tot het bedrijf Vleesgroothandel Destoop. 
De verkeerscel heeft op 21 oktober 2014 voorgesteld om in de bocht van de Eugène Bekaertlaan een 
parkeerverbod in te voeren. Het schepencollege heeft dit voorstel op 30 oktober 2014 goedgekeurd. Deze 
maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van een onderbroken aslijn in 
de bocht. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter: invoeren van een parkeerverbod in de Eugène Bekaertlaan vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

27. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: algemene vergadering op 15 december 2014: goedkeuren 

agenda 

Gelet op de statuten van vzw Sportbeheer Waregem goedgekeurd in de gemeenteraad van 04/06/2013 wordt 
de agenda van de algemene vergadering van de vzw aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De 
vergadering vindt plaats op 15 december 2014 om 19.30u. en behandelt volgende punten: 
1. goedkeuren verslag vorige vergadering. 
2. goedkeuren budget 2015 VZW Sportbeheer 
Schepen Chantal Coussement vertegenwoordigt de stad op de algemene vergadering en handelt 
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

28. vzw Cultuurcentrum De Schakel EVAP: algemene vergadering op 15 december 2014: 

goedkeuren agenda 
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Gelet op de statuten van vzw Cultuurcentrum De Schakel goedgekeurd in de gemeenteraad van 04/06/2013 
wordt de agenda van de algemene vergadering van de vzw aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 
De vergadering vindt plaats op 15 december 2014 om 19.00u. en behandelt volgende punten: 
1. Verslag vorige vergadering (zie bijlage) 
2. Rondvraag mededelingen 
3. Goedkeuren begroting 2015 
4. Mededelingen. 
Schepen Pietro Iacopucci vertegenwoordigt de stad op de algemene vergadering en handelt overeenkomstig 
de instructies van de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de agendapunten waarbij een 
beslissing moet worden genomen. 
De toelichtende documenten staan op het intranet. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

29. stedelijke basisschool Guido Gezelle, renovatie stookplaats hoofdgebouw: goedkeuren ontwerp 

+ vaststellen wijze van gunnen 

In zitting van 14 juni 2012 werd Eandis aangesteld om een studie op te maken van de renovatie van de 
stookplaats in het hoofdgebouw van de stedelijke basisschool Guido Gezelle. Dit kadert in de overeenkomst 
tussen Stad Waregem en Eandis, met het oog op het leveren van ondersteunende activiteiten door Eandis 
aan het lokaal bestuur, in het kader van energiebesparing, energie-efficiëntie en (hernieuwbare) energie, 
goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 7 september 2010. 
Er wordt geopteerd om die stookplaats eerst te renoveren doordat dit de oudste stookplaats is en er geen 
wisselstukken meer op de markt zijn voor de ketels. Naast de renovatie van de ketels worden alle andere 
componenten (regelingen, pompen, ventielen,…) eveneens vernieuwd. Volgens de studie van Eandis zal de 
renovatie leiden tot een energiebesparing van 4 830 euro/jaar. 
Raming: 75 000,00 euro excl. BTW of 90 750,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: procedure overheidsopdrachten via Eandis 

 
Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2015000034 
(2015) 

IE14 overig beleid Leren 
en Welzijn 

2014/2210207/LW/0800/ - groot onderhoud 
gemeenschapsgoederen - IA/Gewoon basisonderwijs 

vervangen ketel sbs 
Guido Gezelle 

€ 115 000,00 

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren voor de renovatie van de stookplaats 
van het hoofdgebouw in de Stedelijke Basisschool Guido Gezelle, en de wijze van gunnen vast te stellen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

30. vragen 

Er werden 4 vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. vraag raadslid M. Verhellen: ondersteuning vzw De Brug 

Zondag ll (30/11) opende de vzw De Brug haar deuren op haar nieuwe stek in de Stormestraat. Deze 
organisatie is al heel wat jaren actief in Waregem en wil  door allerlei activiteiten werken aan integratie en 
een brug vormen tussen moslims en niet-moslims.  
Op welke wijze zal het stadsbestuur deze organisatie in de toekomst ondersteunen? 

Vraag 2. vraag raadslid M. Verhellen: onveilige verkeerssituatie aan het station 

Wagens staan op het fietspad of voetpad, hinderen de bussen van De Lijn, staan stil op de rijweg, parkeren 
op de mindervalidenplaatsen,  ….   dit kreeg ik te zien toen ik vrijdagavond voorbije fietste aan de voorzijde 
van het station.  
Ook al zal het Vlaams Gewest binnen een aantal jaar de Noorderlaan en Westerlaan herinrichten met o.m. 
als doel het veiliger maken van deze wegen denk ik dat het stadsbestuur m.b.t. verkeersveiligheid geen 
afwachtende houding kan aannemen.  
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Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de verkeersituatie voor o.m. fietsers en voetgangers aan 
het station veiliger te laten verlopen? 

Vraag 3. vraag raadslid M. Verhellen: onveilige verkeerssituatie aan de stedelijke basisschool Sint-Eloois-

Vijve 

Sedert de installatie van de containerklassen aan de parking van de stedelijke basisschool/O.C. De Linde is 
de verkeerssituatie er nog chaotischer geworden dan ervoor. Stilstaande en geparkeerde wagens en bussen 
hinderen voetgangers, fietsers en andere automobilisten en leidt tot behoorlijk wat wrevel en gevaarlijk 
situaties.  
Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de verkeerssituatie aan de stedelijke basisschool Sint-
Eloois-Vijve veiliger te laten verlopen? 

Vraag 4. vraag raadslid X. Wyckhuyse: aangepast en beter parkeerbeleid in Waregem 

Het centrum van onze stad is steeds meer bebouwd en ook door sportief, economisch en onderwijzend 
succes is Waregem de laatste decennia ferm gegroeid.     Gevolg : het aantal parkeerplaatsen voldoet niet 
meer aan de nood.  Tevens is het huidige parkeerbeleid niet meer van deze tijd.     Met het project 
Zuidboulevard komen er wel parkeerplaatsen bij maar dit zal binnen beperkte tijd opnieuw niet voldoende 
blijken. 
De handelaars en handelaarverenigingen alsook de bewoners van het centrum ondervinden steeds maar meer 
dat alle parkeerplaatsen dicht bij de scholen, stadhuis, Pand en winkelstraten van ‟s morgens tot ‟s avonds 
zijn ingenomen door voornamelijk langparkeerders en dat kortparkeerders tevergeefs rondjes moeten rijden 
om een parkeerplaats te vinden en de volgende keer het centrum vermijden en elders gaan winkelen. 
Het zou moeten omgekeerd zijn :  de langparkeerders (langer dan 2 u) verplichten om te parkeren op de 
grote parkings buiten de ring en alle parkeerplaatsen binnen de ring voor te behouden aan kortparkeerders 
(korter dan 2 u) met uitzondering van de bewoners.  Andere centrumsteden zijn overgeschakeld naar een 
harder parkeerbeleid (meer controles en boetes, meer parkeerwachters, automatische controle, 
geldautomaten met ingave nummerplaat, enz.) en dit leidt op korte termijn naar een gedragsverandering 
van de chauffeurs die het reglement wel volgen eens ze een paar keer geverbaliseerd zijn geweest.   Ook het 
onderwijzend personeel en het stadspersoneel zou de parkings aan het jeugdcentrum en de expo verplicht 
moeten gebruiken overdag.  Volgens bordjes die er hangen is men na een wandeling van enkele minuten op 
het werk.   In veel steden  zie je ook bij het binnenrijden op led-borden waar de parkings voor 
langparkeerders zijn en hoeveel plaatsen er op dat ogenblik vrij zijn.   
Door een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van alle politieke fracties en scholen, politie, 
enkele handelaars  en onze verkeersconsulent zou tegen de opening van de Zuidboulevard een totaal nieuw 
en aangepast parkeerbeleid kunnen geïntroduceerd worden. 
Vandaar mijn vraag :  Wil het stadsbestuur zo snel mogelijk een werk maken van een aangepast en beter 
parkeerbeleid in Waregem ?   Kunnen voorgestelde maatregelen via een werkgroep concreet uitgewerkt 
worden ? 

31. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 4 november 2014. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

 


