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Opgemaakt in toepassing van artikel 252 
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Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander 
Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement, M'Hamed Kasmi: Raadsleden 
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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 

- Mevr. Valerie Maebe heeft op 20 januari 2015 haar eed afgelegd in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad, als opvolger van mevr. Ann-Sophie Kindt, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid. 

- Mevr. Marie-Paule Buyck heeft op 21 januari 2015 haar eed afgelegd in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad, als opvolger van Bruno Lahousse, die ontslag genomen heeft als OCMW-raadslid. 

- Volgende commissie: dinsdag 24 februari 2015 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 3 maart 2015 om 19.00u. 

2. goedkeuren verlengen borgstelling van een voorschottenkrediet aangegaan door Psilon bij ING 

België nv 

In de gemeenteraad van 4 mei 2010 werd de principiële beslissing genomen om, pro rata het aandeel van de 
stad in de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in ZW-Vlaanderen Psilon, een globaal 
kredietplafond van 7 700 000,00 euro te waarborgen voor de realisatie van het crematoriumproject te 
Kortrijk.  De stad heeft, op basis van het aantal inwoners 1799 aandelen of 8,47% van het totaal aantal 
aandelen. 
In dezelfde gemeenteraad werd ook de beslissing genomen, binnen dit globale kredietplafond, tot 
medewaarborg, pro rata de aandelen van de stad, van de lening van 2,5 miljoen euro die door Psilon werd 
aangegaan bij Dexia Bank.  Het ging concreet om een lening voor de ruwbouw van het crematorium, waarvan 
2 000 000,00 euro terug te betalen op 20 jaar, en 500 000 euro op 3 jaar (in afwachting van subsidies). 
In de gemeenteraad van 6 september 2011 werd een tweede lening aangegaan door Psilon voor het 
crematoriumproject bij ING van 4,2 miljoen euro mede gewaarborgd door de stad, pro rata haar aandelen.  
Deze lening was opgesplitst respectievelijk in 2,8 miljoen euro op 20 jaar en 1,4 miljoen euro op maximaal 3 
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jaar. Op 31 maart 2015 loopt de termijn van dit laatste stuk van de lening bij ING af.  Deze kan echter door 
Psilon op vandaag (nog) niet worden terugbetaald.   
Verklaringen hiervoor zijn dat : 

- er (beperkte) meeruitgaven zijn gemaakt op de bouwinvesteringen (66 000 euro op 
investeringsbudget van 9,7 miljoen euro) 

- er minder subsidies werden ontvangen dan oorspronkelijk verhoopt (- 695 000 euro) 
- er meerkosten werden gemaakt door diverse procedures en administratieve vertragingen en daardoor 

ook minder inkomsten werden gegenereerd (- 380 000 euro) 
Daarom werd door  de Algemene Vergadering van Psilon een kredietherschikking voorbereid om het 
voorschottenkrediet van 1,4 miljoen euro bij ING tijdelijk te verlengen.  
Dit krediet zou hierbij worden omgezet naar een korte termijnkrediet van 400 000 euro (2 jaar) en een lange 
termijnkrediet van 1 miljoen euro. (max. 20 jaar).  ING heeft zich principieel akkoord verklaard met de 
voorgenomen kredietherschikking en vraagt daarbij een herbevestiging van het engagement van de 
gemeenten-vennoten tot een verlengde borgstelling van deze kredietlijn.  Concreet wordt gevraagd : 

- akkoord te gaan met de verlenging van de voorschottenlijn van 1,4 miljoen euro met 1 jaar tot 
31/12/2016 en eventuele verdere verlengingen (zolang er geen definitief vonnis is in het voordeel 
van Psilon); 

- akkoord te gaan met de eventuele omzetting van de voorschottenlijn in een lange termijnkrediet 
met een looptijd van maximum 20 jaar; 

- te bevestigen dat haar oorspronkelijke medewaarborg van het globale kredietplafond, pro rata van 
haar aandeel in de vereniging, onverminderd blijft gelden voor de kredieten toegekend conform het 
lastenboek dd. 22 februari 2011, de offerte en gunning van 8 juli 2011 evenals voor de verlenging(en) 
en eventuele omzetting in een lange termijnkrediet van maximum 20 jaar van de leningen toegekend 
onder categorie nr. 2 van voormeld lastenboek. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verlenging van de medeborgstelling van een 
voorschottenkrediet van 1,4 miljoen euro dat door Psilon wordt aangegaan bij ING België NV goed te 
keuren. 
 

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

3. Project ZuidBoulevard - goedkeuren aanpassing opdracht en DBF-contract betreffende de PPS-

overeenkomst voor de bouw van een openbare bibliotheek, private woongelegenheden en 

commerciële ruimtes, ondergrondse en bovengrondse parkeergelegenheden en aanleg van het 

openbaar domein 

De overheidsopdracht en het bestek betreffende het afsluiten van een PPS-overeenkomst voor de bouw van 
een openbare bibliotheek, private woongelegenheden en commerciële ruimtes, ondergrondse en 
bovengrondse parkeergelegenheden en aanleg van het openbaar domein, hierna ZuidBoulevard genoemd, 
werd goedgekeurd in zitting van 6 oktober 2009. 
Voor deze overheidsopdracht werd de wijze van gunnen vastgesteld op onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vooraf. 
In de beschrijving van de voorwaarden van het bestek werd rekening gehouden met de voorschriften van het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
De opdracht werd op 13 oktober 2011 toegewezen aan de firma nv Vanhaerents met inbegrip van de 
verplichting tot het realiseren van minstens 20 woongelegenheden met 1 slaapkamer. 
In eerste instantie werd de mogelijkheid onderzocht om de sociale appartementen in eigendom te 
verwerven, maar bij schrijven van 11 oktober 2011 van Vlaams Minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie Freya Van de Bossche werd deze optie niet weerhouden. 
In uitvoering van de opdracht werd op 2 juli 2013 dan ook een overeenkomst afgesloten met de vzw 
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem (afgekort RSVK), waarbij de verbintenis werd opgenomen om een 
hoofdhuurovereenkomst af te sluiten met de firma nv Vanhaerents Development in het kader van de 
uitvoering van sociale lasten, zoals vermeld in het decreet grond- en pandendecreet. 
Op 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof de bepalingen vernietigd uit het decreet Grond- en 
Pandendecreet, die onder andere handelen over de “sociale last”. 
Het RSVK nam op 2 april 2014 dan ook het initiatief om de afgesloten overeenkomst tot het afsluiten van een 
hoofdhuurovereenkomst met de firma nv Vanhaerents Development in onderling akkoord als nietig en 
onbestaande te beschouwen. 
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De firma nv Vanhaerents Development heeft op 28/08/2014 een aangepaste bouwvergunning verkregen, 
waarbij de 20 appartementen voor sociaal objectief werden omgezet naar 12 private appartementen. 
Ingevolge deze aanpassing heeft de Gemeenteraad in zitting van 2 december 2014 de aankoop van 9 
bijkomende parkeerplaatsen tengevolge van deze gewijzigde bouwvergunning, goedgekeurd. 
De wijziging is door alle externe partijen reeds aanvaard en er wordt dan ook voorgesteld om de verplichting 
om minstens 20 woongelegenheden met 1 slaapkamer te schrappen uit de overheidsopdracht en het DBF-
contract voor het realiseren van de ZuidBoulevard. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassing van de overheidsopdracht en het DBF-
contract voor het realiseren van de ZuidBoulevard goed te keuren met ingang van de uitvoerbaarheid 
van het arrest van het Grondwettelijk Hof inzake het grond- en pandendecreet. 

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

4. goedkeuren gebruiksovereenkomst lokaal site Transvaal 

In zitting van het Schepencollege van 6 november 2014 werd beslist om de huisvesting van het Rode Kruis, 
het Vlaamse Kruis en ‟t Kelderke in de site Transvaal aan de Windhoek verder uit te werken. Het gebouw is 
momenteel eigendom van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge. 
Het lokaal zal via huurkoop door de stad aangekocht worden. 
Aangezien ‟t Kelderke dringend huisvesting nodig heeft en zich vanaf 1 februari in de lokalen wenst te 
vestigen, wordt voorgesteld om een gebruiksovereenkomst af te sluiten met WVI in afwachting tot het 
huurkoopdossier in orde is. 
Voor het gebruik wordt door de stad een maandelijkse vergoeding van 100 euro per maand betaald aan WVI. 
Het gebruik gaat in op 1 februari 2015 en tegen de voorwaarden zoals vermeld in de gebruiksovereenkomst. 
Budget wordt voorzien op budgetcode 6100010/IW/0440. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gebruiksovereenkomst met WVI voor het gebruik van het 
lokaal site Transvaal goed te keuren. 

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

5. goedkeuren opdracht leveren van twee dienstvoertuigen + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Zowel de Sportdienst als de administratieve diensten van de stad hebben nood aan een bijkomend 
dienstvoertuig. Het gaat in beide gevallen om een voertuig dat plaats biedt aan vijf personen, de bestuurder 
inbegrepen. Voor de Sportdienst wordt voorgesteld een nieuw voertuig aan te kopen (zie bestek) en voor de 
administratieve diensten een jong tweedehandsvoertuig. Voor beide voertuigen mag een variant met CNG-
motor (aardgas) aangeboden worden. 
Wijze van gunnen 
Voor het voertuig voor de Sportdienst  wordt voorgesteld gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen (artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006, 
totaalbedrag lager dan 85 000,00 euro exclusief btw of 102 850 euro inclusief btw). Voor het 
tweedehandsvoertuig voor de administratieve diensten is een marktverkenning met onderhandeling 
aangewezen. 
Raming en budgetsleutel 
Het nodige krediet voor de uitvoering van deze opdracht is als volgt ingeschreven in het budget 2015: 

Omschrijving Raming inclusief btw Budgetsleutel Ramingnummer 

1 dienstvoertuig voor de Sportdienst € 15 000,00 2015/2430000/VT/0740 2015000123 

1 dienstvoertuig voor de 
administratieve diensten 

€ 20 000,00 2015/2430000/IW/0119 2015000155 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van twee dienstvoertuigen goed te 
keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 

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

6. onroerende goederen: goedkeuren principe verkoop en verkoopsvoorwaarden woning 

Pompoenstraat 36, 8792 Waregem 

De stad is eigenaar van de woning gelegen aan de Pompoenstraat 36 en kadastraal gekend Waregem 
5de afdeling, sectie A, nr. 126R2, totale oppervlakte 2 145 m2. 
De woning werd verhuurd tot in het voorjaar 2014. 
Gezien de staat van de woning wordt voorgesteld om de woning openbaar te verkopen zonder de 
achterliggende gronden (die palen aan de stedelijke basisschool). 
Landmeter Jo D‟Hondt werd aangesteld om de verkoopbare grond van de woning op te meten. 
Oppervlakte te verkopen onroerend goed: 384,51 m2. 
Minimale verkoopprijs/instelbedrag: waarde schattingsverslag. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het principe verkoop en de verkoopsvoorwaarden voor de 
woning gelegen Pompoenstraat 36, 8792 Waregem goed te keuren. 

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

7. Pandcomplex, onderhoudsschilderwerken buitenschrijnwerk, fase V: goedkeuren ontwerp + 

vaststellen wijze van gunnen 

Het buitenschrijnwerk van het Pand is aan een onderhoudsbeurt toe. Een vierde fase werd in 2014 
uitgevoerd. In de begroting van 2015 is een vijfde (laatste) fase opgenomen. Binnen de voorziene kredieten 
kunnen de resterende gevels vanaf het brugje naar de overkant tot aan Bonnet kant Markt uitgevoerd 
worden. 
Raming: 20 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2015000027 IE12overig beleid 
Interne Werking 

2210207/IW/0119/ - groot 
onderhoud 
gemeenschapsgoederen - 
IA/Overige algemene 
diensten 

onderhoudsschilderwerken 
pandcomplex fase 5 

€ 30 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren voor de onderhoudsschilderwerken 
van het buitenschrijnwerk aan het Pandcomplex, Fase V, en de wijze van gunnen vast te stellen. 

 

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

8. gebruiksovereenkomst bergruimte/garage Pand door PZ Mira - goedkeuren tijdelijke 

opschorting wegens werkzaamheden aanleg ZuidBoulevard 

PZ Mira laat weten dat zij geen gebruik meer kan maken van de bergruimte/garage in Het Pand (niveau 
parking tussen interventie en De Schakel) door de werkzaamheden voor de aanleg van de ZuidBoulevard. 
Er wordt gevraagd om de huurgelden voor deze ruimte in 2015 niet aan te rekenen en het deel van 2014 in 
mindering te brengen. 
De huurovereenkomst loopt van 1 april 2004 en het gebruik werd goedgekeurd in zitting van de 
gemeenteraad van 1 juni 2004. De bergruimte is 145 m2 en wordt verhuurd voor een prijs van 7 500 €, 
geïndexeerd. 
Er wordt voorgesteld om de huur voor deze bergruimte/garage tijdelijk op te schorten tot het einde van de 
werken voor de aanleg van de ZuidBoulevard. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huur voor de bergruimte/garage tijdelijk op te schorten. 

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

9. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. Cyclocross Masters 2015 

De Cyclocross Masters vindt plaats op woensdag 25 februari 2015. Het parcours van ongeveer 1 km in het 
hartje van de stad zit vol hindernissen. Er worden 5.000 à 8.000 toeschouwers verwacht over het hele 
parcours. In het kader van de veiligheid werd een A+-plan goedgekeurd in de veiligheidscel van 15 januari 
2015 en in het schepencollege van 22 januari 2015. Daarnaast is het aangewezen om zoals elk jaar ook een 
politieverordening op te maken in het kader van de veiligheid. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze 
politieverordening goed te keuren. 

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

10. overlagen en herstel parking Olm: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen 

wijze van gunnen 

In het investeringsprogramma 2015 is het overlagen en herstel van de Parking Olm voorzien.  
Voor de opmaak van het ontwerpdossier wordt voorgesteld om beroep te doen op een ontwerper. 
Aan het studiebureau wordt gevraagd om de bestaande parking op te meten en voorstellen te formuleren in  
verband met de nieuwe inrichting. Ook de afwatering van de parking moet onderzocht worden. 
Raming van het ereloon: € 15.000,00 inclusief btw (btw medecontractant) 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2015000157 IE13overig beleid 

Omgeving 

2140007/OM/0200/ - plannen en studies - IA/Wegen ontwerpkosten wegen 

algemeen 

€ 15 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp aanstellen ontwerper en vaststellen wijze van 
gunnen goed te keuren. 

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

11. goedkeuren nutsleidingen: leveren en plaatsen elektriciteitskasten park Casier 

Begin 2015 start aannemer Arbowar met de werken in de zone achter het kasteel. In het beheersplan van 
park Casier is voorzien om in de toekomst de ijspiste dichter bij de ingang van de Marcel Windelsstraat op te 
stellen. Hierdoor is het noodzakelijk om de nodige nutsleidingen bijkomend te voorzien.  
Ter hoogte van de voorziene nieuwe inplantingplaats komt er een aftakpunt voor water en een afvoer voor 
de tijdelijke toiletten. Tevens moeten er 2 evenementenkasten voorzien worden. (1 kast voor de levering 
elektriciteit aan de ijspiste en 1 kast voor de bevoorrading van de chalets) 
Er worden bijkomend 2 voetpadkasten (met vermogenschakelaar, differentieelinrichting, automaten en 
klemmen) geleverd en geplaatst. Ook worden er 2 voedingskabels over een lengte van  ongeveer 140 m 
geleverd. (de plaatsing van de kabels zal gebeuren door de aannemer van de omgevingswerken) 
Deze kasten kunnen ook bij andere evenementen gebruikt worden. 
De werken worden geraamd op € 25.000,00 te verhogen met 21% btw (€ 5.250,00 ) te voldoen door 
medecontractant. Totale kostprijs is bijgevolg € 30.250,00. 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2015141441 IE13overig beleid 

Omgeving 

2201007/OM/0680/ - inrichting terreinen 

gemeenschapsgoederen - IA/Groene ruimte 

park Casier 

beheerplan 

€ 30 250,00 

Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren en de wijze van gunnen vast te 
stellen. 

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

12. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren 

verkeersmaatregelen in de Waregemstraat en Desselgemseweg 

In de Desselgemseweg en Waregemstraat is er veel vrachtverkeer naar het bedrijf Unilin Systems. De 
bewoners van de Desselgemseweg klagen over de overlast die dit zwaar vervoer veroorzaakt van in de vroege 
ochtenduren. In 1991 is er een inrijverbod voor vrachtwagens ingevoerd in de Desselgemseweg en 
Waregemstraat. Dit verbod wordt veelvuldig genegeerd omdat vrachtverkeer naar Unilin Systems plaatselijk 
verkeer is. 
In het mobiliteitsplan is er opgenomen om het bedrijf Unilin Systems enkel naar de Gentseweg te ontsluiten 
met vrachtverkeer. De Gentseweg en Expresweg zijn de aangewezen wegen voor het vrachtverkeer. Dit 
principe is besproken met de bedrijfsleiding en het bedrijf ondersteunt deze visie. Op het overleg met het 
bedrijf heeft de bedrijfsleiding gevraagd om het bestaande inhaalverbod in de Waregemstraat, in de buurt 
van het kruispunt met de Leemputstraat en Kwadestraat, uit te breiden tot voor het bedrijf. Het is 
gevaarlijk als bestuurders de wachtende vrachtwagens in de Waregemstraat voorbijsteken terwijl andere 
vrachtwagens de bedrijfssite verlaten.  

 De verkeerscel stelt voor om het inrijverbod in de Waregemstraat en Desselgemseweg te vervangen door 
een verbod voor doorgaand zwaar vervoer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, tussen de uitrit van het 
bedrijf Unilin Systems en de Expresweg. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers 
door de plaatsing van de verkeersborden C21 “5,5t” met onderborden type GIV “uitgezonderd plaatselijk 
verkeer”. 

 De verkeerscel adviseert het uitbreiden van het inhaalverbod in de Waregemstraat positief. Deze 
maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het verplaatsen van het verkeersbord 
C35. 

 De verkeerscel stelt voor om flexibele pvc-paaltjes tussen het fietspad en de rijweg te plaatsen in de 
Waregemstraat en Desselgemseweg van huisnummer 56 in de Waregemstraat tot aan de spoorwegbrug. 

Het schepencollege heeft de voorstellen van de verkeerscel op 8 januari 2015 goedgekeurd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter: invoeren verkeersmaatregelen in de Waregemstraat en Desselgemseweg vast te stellen. 

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

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

voetgangersoversteek in de Henri Lebbestraat 

In de Henri Lebbestraat staan er dagelijks wachtrijen voor de verkeerslichten met de Expresweg tussen de 
Bieststraat en Expresweg . Voor de voetgangers is het door het drukke verkeer heel moeilijk om de straat te 
dwarsen. Ter hoogte van de verkeerslichten ligt er een bestaande voetgangersoversteek. Deze 
voetgangersoversteek is door de hoekwoning niet zichtbaar voor het verkeer dat van Wielsbeke komt en de 
Henri Lebbestraat rechts inrijdt. Er zijn al meerdere conflicten vastgesteld met voetgangers en bestuurders 
die de Henri Lebbestraat rechts inrijden. De bewoners van de Henri Lebbestraat vragen daarom om een 
bijkomende voetgangersoversteek aan te leggen in de Henri Lebbestraat ter hoogte van de Kuipersstraat. 
Daar is de zichtbaarheid op het aankomende verkeer optimaal.  
De aanvraag voor een voetgangersoversteek is positief geadviseerd op de verkeerscel van 16 december 2014. 
Het schepencollege heeft dit voorstel op 8 januari 2015 goedgekeurd. Deze maatregel wordt ter 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 Henri Lebbestraat vast te stellen. 

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

14. vaststellen aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: uitbreiden van de 

bebouwde kom van Waregem 
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De laatste herziening van de bebouwde kom in Waregem dateert van 2004. In 10 jaar is er heel wat 
bebouwing bijgekomen. Een aantal straten komen in aanmerking om opgenomen te worden in de bebouwde 
kom: 

 De wijk “Den Hoek” in Sint-Eloois-Vijve. Dit zijn de straten Hoevelaan, Mullemstraat, Steenstede, Jan 
Van Rodelaan, Plotholaan, Moerbosstraat, Eksterstraat, Spechtenstraat, Sparrentuin, Godfried 
Lambrechtstraat, Staakmolenstraat, Gouden Regenlaan en een uitbreiding van de bebouwde kom in de 
Schoendalestraat van de Spoorweglaan tot juist voor het kruispunt met de Leiegoeddreef. 

 De Hongerstraat tussen de Patrijzenstraat en de Oosterlaan in het kader van de aanleg van de 
verkaveling Dompelpark. 

 De Paterswegel en een uitbreiding van de bebouwde kom in de Nokerseweg tussen de Hazewindstraat tot 
juist voor het kruispunt met de Driekavenstraat in het kader van de aanleg van een zone 30 voor de 
nieuwe school in de Nokerseweg. 

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het verplaatsen van de verkeersborden 
F1en F3. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter: uitbreiden bebouwde kom van Waregem goed te keuren. 

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

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

zone 30 in de omgeving van de school in de Nokerseweg 

Sinds 1 september 2014 is er een nieuwe lagere school opgestart in de Nokerseweg. Het is verplicht om aan 
elke school een zone af te bakenen met een snelheidsbeperking van 30 km/u. Op het schepencollege van 7 
augustus 2014 en 18 december 2014 is er een occasionele politieverordening goedgekeurd voor het tijdelijk 
invoeren van een zone 50 en een zone 30 ter hoogte van de school. Op het schepencollege van 27 november 
2014 is er beslist om de bebouwde kom in de Nokerseweg uit te breiden en een variabel zone 30 in te voeren 
aan de school. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 
variabele zoneborden F4a met bord A23 en de verkeersbroden F4b. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend 
karakter: invoeren van een zone 30 aan de school in de Nokerseweg vast te stellen. 

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

16. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kortrijk en de stad Waregem in het 

kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) 

In 2008 werd het Welzijnsconsortium als lokale entiteit voor de regio voorgedragen. De steden en OCMW‟s 
ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met het Welzijnsconsortium. Deze werd bekrachtigd in de 
respectievelijke politieke organen. Het Welzijnsconsortium kan, als gevolg van de evoluties inzake een 
interlokale vereniging voor sociaal beleid, deze taak niet langer behartigen.  De 
samenwerkingsovereenkomsten met de verbonden gemeenten lopen slechts tot het einde van 2014. Hierdoor 
dreigt de continuering van het fonds in het gedrang te komen. Het OCMW Kortrijk stelt zich kandidaat om als 
lokale entiteit voor de regio op te treden tot eind 2015. Dit als overgangsmaatregel en in afwachting van de 
interlokale vereniging voor sociaal beleid. 
 
De Vlaamse Energielening biedt kansen aan burgers om duurzaam in energiebesparingen te investeren. De 
specifieke begeleidingsaspecten verbonden aan het fonds en de acties die ondernomen worden om de 
doelgroep maximaal te bereiken maakt dat het initiatief een meerwaarde biedt voor het OCMW-cliënteel. 
Een continuering van het project is aangewezen.  
 
Naar aanleiding van de regionalisering van het FRGE worden de modaliteiten herbekeken. Pas in het voorjaar 
2015 krijgen we hierover uitsluitsel. Op heden werden de lopende samenwerkingsovereenkomsten met de 
lokale entiteiten onder de huidige voorwaarden verlengd tot eind 2015. 
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Het OCMW Kortrijk voldoet aan de juridische vereisten om op te treden als lokale entiteit voor de regio en 
stelt zich kandidaat. We stellen voor om OCMW Kortrijk aan te duiden als lokale entiteit, om tot nader order 
de huidige  voorwaarden te behouden en de samenwerkingsovereenkomst in die zin op te stellen.  Het 
Welzijnsconsortium zou de continuering verzekeren tot eind januari 2015. Het OCMW Kortrijk kan een 
aanvraag richten tot het FRGE om vanaf 1 februari 2015 op te treden als lokale entiteit.  
Van zodra de interlokale vereniging voor sociaal beleid een feit is, zal dit orgaan de toekomstige inbedding 
van het FRGE worden en optreden als lokale entiteit.   
 
Gezien de overdracht juridische vereisten en budgettaire en administratieve implicaties teweeg brengt, 
stellen we voor een engagement aan te gaan tot eind 2015. Op die manier kan de overdracht naar de 
interlokale vereniging op een goede manier voorbereid worden. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd  

 het OCMW Kortrijk voor te dragen als lokale entiteit van het FRGE voor Waregem goed te keuren 

 de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Kortrijk en de stad Waregem goed te keuren 

 akkoord te gaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW 
Kortrijk en het VEA. 

 

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

17. stopzetten samenwerking met vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen 

vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen ziet zich genoodzaakt zijn activiteiten stop te zetten en de 
ontbinding van de vzw voor te bereiden. Op 28 januari 2015 vindt de algemene vergadering plaats met als 
agenda het voorstel tot ontbinding van de vzw en de aanstelling van de vereffenaar. 
De voorziene stopzetting van de vzw impliceert dat de aangesloten lokale besturen een nieuwe lokale 
entiteit aanstellen.  Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een vereniging 
(voorlopig W13 genaamd) waarin de lokale besturen uit de regio en het CAW Zuid-West-Vlaanderen zullen 
samenwerken rond diverse welzijnsthema‟s. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het lidmaatschap in de vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-
Vlaanderen op te zeggen met ingang van 1 januari 2015. 

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

18. projectvereniging Zuidwest: goedkeuren statutenwijziging  

In uitvoering van de cultuurnota 2014-2019 van de projectvereniging Overleg Cultuur Regio Kortrijk werd een 
denkoefening rond een nieuwe naam van de projectvereniging opgezet.  De geografische ligging, nl. Zuid-
West Vlaanderen, werd als uitgangspunt genomen. Op 16 mei 2014 besliste de raad van bestuur unaniem om 
de korte afgeleide “zuidwest” als naam voor de projectvereniging te aanvaarden. Hiertoe dient een 
statutenwijziging doorgevoerd te worden met als enige aanpassing de naamswijziging van de 
projectvereniging. 
De gecoördineerde versie van de statuten staat op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statutenwijziging van de projectvereniging zuidwest goed te 
keuren. 

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

19. Leiedal: toekennen van een bijkomende exclusiviteit 

In het kader van de exclusieve dienstverlening door Leiedal, werd in de gemeenteraad van mei 2014 beslist 
voor welke exclusiviteiten de stad Waregem een beroep zou doen op Leiedal. De exclusiviteiten „specifieke 
ondersteuning GIS‟ en „Govmaps‟ werden hierbij niet gekozen. De motivatie om deze niet te kiezen was om 
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de markt open te houden en zo de vrijheid te behouden om ook voor andere leveranciers te kiezen. Uit het 
verslag van de recentste vergadering van de GIS werkgroep in Leiedal blijkt evenwel: “door de 
exclusiviteiten rond „GIS‟ en „GOVMAPS‟ kan Leiedal enkel (exclusief) werken voor de gemeenten die deze 
exclusiviteit hebben aangegaan”. In het voorjaar van 2014 stapten wij met Leiedal in een pilootproject om 
onze GIS-data te laten overzetten van onze eigen basiskaart naar het geografisch referentiebestand (GRB). 
Leiedal werkte een procedure uit om deze overzet (semi-)automatisch te laten lopen en gebruikte hiervoor 
onze data als testdata. Indien wij nu van die procedure gebruik wensen te maken om over te gaan tot de 
GRB-migratie dan kan dit niet omwille van de ontbrekende exclusiviteit.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bijkomende exclusiviteit ‘specifieke ondersteuning GIS’ aan 
Leiedal toe te kennen. 

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

20. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. 100 dagen  

De 100 dagen gaan door op 27 februari 2015. De politieverordening gaat onder andere over een verbod op 
alcoholverkoop van 3.00 tot 8.30u. Net als vorig jaar is het verbod op het bezit van pyrotechnisch materiaal 
waaronder alle soorten bommen en vuurwerk opgenomen in de occasionele politieverordening.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de occasionele politieverordening n.a.v. de 100 dagen goed te 
keuren. 
De politieverordening staat op het intranet. 

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

21. goedkeuren opdracht levering van meubilair, didactisch materiaal, speeltoestellen en 

schooluitrusting voor het stedelijk basisonderwijs + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld om als volgt meubilair, didactisch materiaal, speeltoestellen en schooluitrusting aan te 
kopen voor de vijf stedelijke basisscholen met volgende geraamde bedragen: 

ARK: meubilair  & kantooruitrusting 2015/2400000/LW/0800   Totaal Ramingsnr. 

Desselgem 1 bureaustoel € 100,00 € 3.100,00 2015000148 

  
10 zitbanken onder afdak (5) kleuter en (5) 
lager 

€ 3.000,00     

Beveren-Leie 4 bergingsrekken lager € 1.800,00 € 3.400,00 2015000149 

  34 stoelen € 1.600,00     

Torenhof 6 zitbanken met leuning kleuter € 1.500,00 € 3.170,00 2015000150 

  25 stapelbare krukjes lager € 1.020,00     

  3 fauteuils € 650,00     

Centrum 2 kasten L6 € 1.000,00 € 6.900,00 2015000151 

  1 kast L4 € 500,00     

  2 werktafels K1C € 500,00     

  16 bijhorende stoelen K1C € 1.200,00     

  2 verstelbare tafels K1B € 500,00     

  2 plooitafels kleuter € 3.200,00     

Sint-Eloois-Vijve 1 bureaustoel € 300,00 € 300,00 2015000118 

Totaal   € 16.870,00 € 16.870,00   

     
ARK: installaties, machines en uitrusting 2015/2300000/LW/ 
0800 

  Totaal Ramingsnr. 

Desselgem 4 cd-spelers € 600,00 € 7.600,00 201500143 
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  8 fietsjes kleuter € 2.000,00     

  10 meter klimmmuur aan turnzaalmuur € 5.000,00     

Beveren-Leie 1 grote watertafel kleuter € 450,00 € 1.100,00 2015000144 

  1 zand- en watertafel kleuter € 400,00     

  1 radio-cd speler met usb-ingang kleuter € 250,00     

Torenhof 2 radio's met mp3 aansluiting kleuter € 300,00 € 5.600,00 2015000145 

  3 spelkoffers per leeftijd kleuter € 800,00     

  4 turnbanken lager € 2.600,00     

  1 basketbalbord lager € 900,00     

  matten voor 2 roosters € 400,00     

  1 stofzuiger € 300,00     

  1 mengpaneel € 300,00     

Centrum vuilnisbakken speelplaats € 1.000,00 € 1.000,00 2015000146 

Sint-Eloois-Vijve  nihil € 0,00 € 0,00   

Totaal   € 15.300,00 € 15.300,00   

     
ARK: uitrusting terreinen 2015/2201000/LW/0800   Totaal Ramingsnr. 

Desselgem nihil € 0,00 € 0,00   

Beveren-Leie nihil € 0,00 € 0,00   

Torenhof 2 voetbaldoelen speelplaats lager € 1.000,00 € 2.300,00 2015000140 

  herstellen speeltoestellen kleuter € 1.300,00     

Centrum nihil € 0,00 € 0,00   

Sint-Eloois-Vijve  speeltoestellen kleuterspeelplaats € 10.000,00 € 10.000,00 2015000033 

Totaal   € 12.300,00 € 12.300,00   

 
Motivering 
Het gaat hier om een bestendige uitbreiding, vernieuwing en aanvulling van materiaal. De totale bedragen 
van deze aankoopvoorstellen zijn als volgt geraamd: 

Stedelijk basisonderwijs meubilair € 16.870,00  
 didactisch materiaal & uitrusting € 15.300,00 
 speeltoestellen € 12.300,00 

Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze diverse opdrachten en de geraamde bedragen, wordt de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (artikel 26, § 1, 1° a, van de wet van 15 juni 
2006, limiet van € 85 000,00 excl. btw niet overschreden) als aangewezen aankoopprocedure voorgesteld. 
Krediet 
Het nodige krediet is beschikbaar op het investeringsbudget 2015. De financieel beheerder heeft een positief 
financieel advies gegeven.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van meubilair, didactisch materiaal, 
speeltoestellen en schooluitrusting voor de stedelijke basisscholen goed te keuren en de wijze van 
gunnen vast te stellen. 

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

22. goedkeuren opdracht levering van muziekinstrumenten voor de stedelijke Kunstacademie 

afdeling Podiumkunsten + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld om als volgt muziekinstrumenten aan te kopen voor de Stedelijke Kunstacademie 
afdeling Podiumkunsten: 
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ARK: Installaties, machines en uitrusting 2015/2300000/LW/0820     
Ramingsnummer: 2015000147 

Muziekinstrumenten skapk Totaal 

1 hobo   € 2.400,00 

2 altsaxofonen   € 1.700,00 

1 digitale piano   € 2.000,00 

2 klasgitaren   € 920,00 

1 digitale stagepiano € 3.500,00 

2 jazzdrumstellen met toebehoren € 1.550,00 

4 cymbaal statieven € 340,00 

2 snaredrumstatieven  € 160,00 

1 comboversterker € 850,00 

1 orgel   € 3.600,00 

1 marimba   € 12.000,00 

1 trompet   € 160,00 

Totaal € 29.180,00 

 
Motivering 
Het gaat om een bestendige uitbreiding, vernieuwing en aanvulling van het materiaal voor de Stedelijke 
Kunstacademie afdeling Podiumkunsten. 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze diverse opdrachten en de geraamde bedragen, wordt de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (artikel 26, § 1, 1° a, van de wet van 15 juni 
2006, limiet van € 85 000,00 excl. btw niet overschreden) als aangewezen aankoopprocedure voorgesteld. 
Krediet 
Het nodige krediet is beschikbaar op budget 2015. 
De financieel beheerder heeft een positief financieel advies gegeven.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van muziekinstrumenten voor de 
Stedelijke Kunstacademie afdeling Podiumkunsten goed te keuren en de wijze van gunnen vast te 
stellen. 
 

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

23. vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP: voordracht nieuw lid algemene vergadering en raad van 

bestuur 

In de gemeenteraad van 3 december 2013 werd de politieke vertegenwoordiging in de algemene vergadering 
en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP vastgelegd. Gelet op het ontslag van mevr. 
Veerle Deconinck als gemeenteraadslid, dient zij ook vervangen te worden in de algemene vergadering en de 
raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP. De sp.a fractie draagt dhr. M‟hamed Kasmi voor 
als haar opvolger in de algemene vergadering en de raad van bestuur.  Het komt de gemeenteraad toe deze 
voordracht te doen.   
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heer M’Hamed Kasmi voor te dragen voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van vzw cultuurcentrum De Schakel EVAP. 

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

24. vzw Sportbeheer Waregem EVAP: voordracht nieuw lid algemene vergadering en raad van 

bestuur 
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In de gemeenteraad van 3 december 2013 werd de politieke vertegenwoordiging in de algemene vergadering 
en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP vastgelegd. Op 9 januari 2015 heeft dhr. Mario 
Verhellen zijn ontslag meegedeeld uit de algemene vergadering en de raad van bestuur. De sp.a fractie 
draagt dhr. M‟hamed Kasmi voor als zijn opvolger in de algemene vergadering en de raad van bestuur.  Het 
komt de gemeenteraad toe deze voordracht te doen.   
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de heer M’Hamed Kasmi voor te dragen voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur van vzw Sportbeheer Waregem EVAP. 

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

25. Stedelijke Basisschool Beveren-Leie, renovatie dak, Fase II: goedkeuren ontwerp + vaststellen 

wijze van gunnen 

Vorig jaar werd tijdens de vakantieperiode een eerste deel van het dak van de Stedelijke Basisschool te 
Beveren-Leie volledig gerenoveerd. Het dak werd voorzien van de nodige isolatie, nieuwe koepelopstanden 
en werd opnieuw volledig waterdicht gemaakt. Het is wenselijk om ook de rest van de daken zo spoedig 
mogelijk aan te pakken. 
De aanpak zou hetzelfde zijn als bij de eerste fase: opruim bestaande dak, isolatie van 14 cm en een 
afwerking in witte asfaltlagen. Ook de dakrand zou terug met 14 cm verhoogd worden. 
Het dakdeel boven de vroegere overdekte speelplaats (die ondertussen ook van klaslokaal en refter is 
voorzien), bestaat uit asbestcement golfplaten en zou ook dringend moeten vernieuwd worden. De 
draagstructuur bestaat uit betonnen gewelven waardoor we ook dit hellend dak zouden isoleren en 
waterdicht maken met een asfaltlaag idem aan de andere daken. 
Raming: 120 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
 
Nr raming Investeringsenveloppe Budget Omschrijving Bedrag 

2015000038 IE14overig beleid Leren 
en Welzijn 

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

renovatie dak sbs 
Beveren-Leie fase 2 

€ 120 000,00 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp goed te keuren voor de renovatie van het dak in de 
Stedelijke Basisschool Beveren-Leie, Fase II, en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

26. vragen 

Er werden vier vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. vraag raadslid T. Demuytere: stand van zaken Blauwpoortdossier 

Ik had graag geweten welke de stand van zaken is in verband met het Blauwpoortdossier. 
Aangezien de herinrichting van het op- en afrittencomplex ook moet aangepakt worden had ik ook voor dit 
dossier graag geweten hoe ver men staat. 
Hoe ver is  het dossier van de windturbines die voorzien zijn op de industriezone “Vijverdam” gevorderd ? 
Zijn er hiervoor al concrete plannen? 

Vraag 2. vraag raadslid E. Devriendt: BKO: huiswerkbegeleiding / huiswerktoezicht 

Kinderen van voltijds werkende ouders brengen, vaak tot die ouders hun grote spijt, veel tijd door in de 
buitenschoolse kinderopvang. Maar het is een keuze, een afweging, die moet worden gemaakt.  
Kinderen die tot 18u of later zelfs, in de opvang blijven, moeten vaak nadien nog hun huiswerk thuis maken. 
Natuurlijk zijn er ook die zelf de verantwoordelijkheid en het initiatief nemen om het huiswerk in de opvang 
te maken (en dan mag je je gelukkig prijzen). Het huiswerk nadien nog thuis maken,  dat is voor veel ouders 
geen sinecure: de kinderen zijn moe, hun aandacht zit al lang niet meer bij het schoolwerk, het avondritueel 
(eten, wassen, op tijd in bed), moet allemaal in een rush gebeuren. Onnodige stress, voor ouders, en ook 
voor de kinderen.  
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Navraag bij andere ouders leert mij dat in de verschillende scholen in Waregem, met buitenschoolse 
kinderopvang verbonden aan vzw Kindercentrum, verschillende „regels‟ gelden. In de ene opvang wordt het 
wel gedaan en opgevolgd, in de andere niet.  
„Huiswerkbegeleiding of toezicht behoort niet tot de opdracht van de buitenschoolse kinderopvang van vzw 
Kindercentrum. Volgens de regelgeving hoeft dat ook niet. De focus ligt immers op „opvang‟, „toezicht‟. 
Toch bieden veel buitenschoolse opvanginitiatieven de mogelijkheid aan om onder toezicht huiswerk te 
maken.  
De opvang heeft daar geen eindverantwoordelijkheid in, maar kan wel zo‟n huiswerkbegeleiding, of ten 
minste huiswerktoezicht opnemen in zijn opdracht, bvb. door een soort van „verplichte studie‟ in te voeren, 
al was het maar 20 minuten.   
Daarom mijn vraag: 
Kan met de buitenschoolse kinderopvang in Waregem geen afspraak worden gemaakt om 
huiswerkbegeleiding/-toezicht te voorzien? Idealiter verdeeld in 2 groepen: eerste leerjaar apart omdat zij 
nog meer begeleiding nodig hebben, en dit in een richtlijn gieten zodat dit voor elke school hetzelfde is?  

Vraag 3. vraag raadslid X. Pruvoost: parkeerbeleid (registratie nummerplaten) 

Met veel aandacht heb ik de persberichten gelezen over het nieuwe parkeerbeleid in onze stad.  
Volgende passage trok mijn aandacht: “De stadsdiensten werkten 2 jaar aan het plan. We brachten het 
parkeergedrag in kaart door 5 keer per dag alle nummerplaten van de wagens die in het centrum geparkeerd 
stonden, te noteren. Daardoor kennen we de doelgroepen en hun parkeergedrag”. Dit werd door de 
bevoegde Schepen zo verteld.  
Mijn concrete vragen: 
1. Wie noteerde de nummerplaten en is die persoon/dienst daarvoor bevoegd? 
2. Wat gebeurde er vervolgens met die verzamelde info? Hoe werd die informatie verwerkt? 
3. Zijn de eigenaars van deze wagens op de hoogte van het feit dat hun nummerplaten werden gebruikt in 
functie van een onderzoek? 
4. Werd hierbij de wetgeving op privacy gerespecteerd of werd met dit onderzoek de privésfeer van de 
eigenaars van de voertuigen geschonden? 

Vraag 4. vraag raadslid X. Wyckhuyse: Wi-Free Waregem 

Steeds meer stations, shoppingcentra, concertzalen, voetbalstadia, pretparken, etc.  bieden hun klanten 
gratis wifi aan.   Recentelijk hebben de steden Mechelen en Kortrijk ook beslist om in een groot deel van hun 
stad gratis wifi aan te bieden.    Zij zetten een uitgebreid, draadloos internet op in een groot deel van hun 
centrum of stad.  Door dit ook in het centrum van Waregem aan te bieden, zouden alle bewoners, 
bezoekers, studenten, toeristen gratis kunnen surfen en info krijgen over wat reilt en zeilt in Waregem eens 
ze die gratis wifi-zone zouden betreden. 
Momenteel kan men op enkele locaties van gratis wifi genieten maar wel telkens in een beperkte ruimte en 
na het kennen van het lokaal paswoord.    Gratis wifi zou kunnen gemakkelijk kunnen uitgebreid worden met 
het Pand, CC De Schakel, de Treffer, de Meers, gebouwen van het onderwijs, de winkelstraten, Hippodroom, 
Amerikaans kerkhof, het stadion, bibliotheek, zone Expo, zone ziekenhuis, park Casier, enz.      Gebruikers 
hoeven dan maar éénmalig een paswoord in te geven en telkens ze in deze wifi-zone komen, kunnen ze 
gratis op internet.   In Mechelen duurt het gratis gebruik tot 2 u per dag op hoge snelheid en de volgende 
uren aan een mindere snelheid.   Achteraf bleek deze dienst een enorm succes voor info van stedelijke 
diensten en shoppers.  Toeristen en studenten maken er veel gebruik van en het draagt ook bij tot sociale 
integratie en participatie van de inwoners. 
De term „gratis wifi‟ is niet 100 % correct want uiteraard zijn er installatie- en onderhoudskosten maar deze 
blijken mee te vallen.    In Mechelen werd de hele constructie opgezet samen met Telenet dat daar ook 
heeft geïnvesteerd zodat de gehele stad een gratis wifi-zone is..    In Kortrijk werd berekend dat de 
installatie ruim       € 12.000 kost en dat het jaarlijks onderhoud ongeveer € 18.000 per jaar zal kosten.    
Voor Waregem zou dit neerkomen op minder dan € 1 per inwoner per jaar (het eerste jaar) en minder dan 
een halve per inwoner per jaar (de opvolgende jaren).  En de gebruikers hoeven ondertussen niet meer te 
betalen eens ze in de wifi-zone zijn. 
Vraag :   Is het stadsbestuur het voorstel genegen om een „Wi-Free-zone‟ te installeren in het centrum van 
Waregem?    En zo ja, binnen welke tijd zou dit kunnen gerealiseerd worden ? 

27. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 13 januari 2015. 

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

 

Einde van de vergadering om:  

 

Gedaan in bovenvermelde zitting 

Namens de gemeenteraad 
(get) Guido De Langhe 
Secretaris 

(get) Kurt Vanryckeghem 
Voorzitter-Burgemeester 

 

 

Voor eensluidend afschrift 

Waregem, 2 februari 2015 

 

 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


