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

VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER 

DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Volgende commissie: dinsdag 30 oktober 2012 om 18.15 uur 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 6 november 2012 om 19.00 uur. 

2. stad Waregem: kennis nemen van kasverslag 2e kwartaal 2012 

Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 36 202 460,74 euro. Dit bedrag stemt overeen met 
de resultaten uit de boekhouding: 

Kastoestand Stad 2012-06-30 

Financiële rekeningen Algemene Saldi 

 Rekening Debet Credit 

DEXIA rek. courant 55001 507 129,92  

DEXIA rek. kredietopeningen 55006   

DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik 55010 18 279,07  

DEXIA rekening toelagen en leningsgelden 55018 4 781,66  

DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging 55030   

Fortis rek. courant 55201 92,69  

Fortis rekening leningsgelden 55218   

Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar 55300 35 336 431,53  

Andere banken 55501 297 721,85  

Bank van de Post rek. courant 55600 1 466,98  

Kas speciën 55700 75,80  

Totaal van de financiële rekeningen  36 165 979,50  

Saldo van de financiële rekeningen  36 165 979,50  
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Interne overboekingen  156 556,49  

DEXIA betalingen in uitvoering   120 075,25 

Globaal saldo  36 202 460,74  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit kasverslag. 
 

3. onroerende goederen: goedkeuren verkoop perceel hoek Westerlaan - Toekomststraat. 

Aansluitend op de besprekingen van het Schepencollege van 10 mei 2012, werd opdracht gegeven aan het 

Aankoopcomité tot het opstarten van de verkoopprocedure voor een deel van het perceel gelegen hoek 

Westerlaan – Toekomststraat te 8790 Waregem. 

Kadastrale gegevens: Waregem eerste afdeling, sectie C, deel van nrs 468c10 en 468d10. 

Oppervlakte volgens metingsplan: 303,53 m2. 

Aangezien de eerste 12 meter aan de Westerlaan als bestemming openbare wegenis hebben en slechts de 

resterende oppervlakte bouwgrond is, werd het perceel te koop aangeboden aan de aanpalende eigenaars 

voor een minimumprijs van 300 euro per m2. 

Eén kandidatuur werd ontvangen. 

De kandidaat-koper verbindt zich om het perceel grond aan te kopen onder opschortende voorwaarde van 

het verkrijgen van een gunstig stedenbouwkundig attest. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verkoop van het perceel, gelegen op de hoek Westerlaan – 

Toekomststraat en de voorwaarden goed te keuren. 

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

4. overlagen met slijtlaag diverse gemeentewegen 2012: goedkeuren meerwerken 

Het ontwerp van het dossier “Overlagen met slijtlagen diverse gemeentewegen 2012” werd door de 
gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 6 maart 2012 mits openbare aanbesteding. 
Deze werken werden toegewezen aan de aannemer Norré mits het bedrag van 228.049,91 euro, btw 
inclusief. 
 
Er wordt nu vastgesteld dat in de Oscar Verschuerestraat de toplaag gebroken is door onderliggende 
kasseien. De voorgestelde werkwijze om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen na het afschaven van het 
wegdek blijkt door de aanwezigheid van de kasseien niet uitvoerbaar.  
Om een degelijk herstel te garanderen dienen de kasseien verwijderd te worden waardoor er een nieuwe 
fundering en onderlaag in méér moet worden uitgevoerd. 
De opbraak van de kasseien is een onvoorziene post en wordt verrekend aan 15,00 €/m². 
De bijkomende fundering en onderlaag in asfalt wordt verrekend volgens de eenheidsprijzen van het bestek. 
Geraamde meerkost voor de werken in de Oscar Verschuerestraat: 30.000 euro, exclusief btw.  
 
De aannemer is gestart met de werken in de Krakeelhoek en stelt vast dat de asfalt teerhoudend is. 
Teerhoudend asfalt kan niet  gerecycleerd worden en moet afgevoerd worden voor speciale verwerking. Het 
afvoeren van de teerhoudende asfalt is een onvoorziene post en wordt verrekend aan 56,90 €/ ton plus 6 €/ 
ton voor het transport. 
In de Krakeelhoek (ter hoogte van huisnummer 11 – 27) is vastgesteld dat de dikte van de asfaltlaag slechts 5 
cm bedraagt en volledig moet worden uitgebroken. De nieuwe opbouw van dit stuk van de Krakeelhoek 
wordt een fundering van 20 cm steenslag type AB – 3A met erboven 2 asfaltlagen. 
De verrekening van deze meerkost is volgens de eenheidsprijzen van het bestek. 
Geraamde meerkost voor de werken in de Krakeelhoek: 10.000 euro, exclusief btw. 
 
Totale geraamde meerkost: 40.000 euro exclusief btw. 
 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2012 421/731-60 212036 2012/1775 € 400 000,00 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze meerwerken goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

5. goedkeuren aanpassing meerjarenplan voor de aankoop van brandweermaterieel 

Voorstel 
Met het oog op de uitvoering van de wet op de hervorming van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2007, heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken het niet opportuun geacht een nieuw meerjarenplan 2008-2014 voor de aankoop van 
brandweermaterieel op te starten. Aan de brandweer werd de mogelijkheid gegeven om het meerjarenplan 
2002-2007 aan te passen. Diverse aanpassingen van dit meerjarenplan werden goedgekeurd in de 
gemeenteraden van 5 juni 2007, 4 december 2007, 3 februari 2009 en 1 maart 2011. 
De brandweer wenst het meerjarenplan voor de aankoop van brandweermaterieel nu als volgt aan te passen: 

Code Omschrijving Gevraagd Prioriteit 

 VOERTUIGEN   

11310 Autopomp voor industriële branden 1 1 

31100 Materieelwagen (compacte) < 7,5 ton (4x2) 1 1 

31300 Transport: brandweerwagen 7,5 - 13t (4x2) 1 1 

32100 Snelle hulpwagen: compact (4x2) 1 1 

36110 Commandowagen (4x2) systeem B - roterende zetel 1 1 

36500 Compact signalisatievoertuig 1 1 

 KLEIN MATERIEEL   

41410 Motorpomp 10-1500 1 1 

42000 Stroomaggregaat 5 kVA 1 1 

51120 Persslangen diameter 45 mm (per 20 meter) 30 1 

51130 Persslangen diameter 70 mm (per 20 meter) 50 1 

51140 Persslangen diameter 110 mm (per 20 meter) 10 1 

51600 Persslangen diameter 45 mm (per 20 meter) voor bundeltoepassing 25 1 

52120 Manuele waterlans diameter 45 mm 10 1 

72100 Hydraulisch bevrijdingsmaterieel (aggregaat + schaar + spreider) 1 1 

72310 Set van 2 pneumatische hefkussens + accessoires 1 1 

81100 Brandweerhelm 85 1 

81200 Brandweerjas 85 1 

81250 Dienstkleding - jas 170 1 

81300 Brandweerbroek 85 1 

81350 Dienstkleding - broek 255 1 

81500 Brandweerlaarzen 85 1 

81800 Brandweer handschoenen 85 1 

82110 Ademhalingstoestel met open kringloop (+ bevestigingssysteem helm) 20 1 

82500 Explosiemeter (zonder onderhoudscontract) 1 1 

82800 Warmtebeeldcamera 1 1 

84100 Kleding - antivuur 10 1 

 RADIOAPPARATUUR   

61310 Radiopost mobiel: Cleartone 10 1 

61410 Radiopost draagbaar: THR880i + programmatie 15 1 

61510 Oproepontvanger: residentieel + lader 60 1 

61520 Oproepontvanger: professioneel + lader 25 1 

61610 Draagbare radio "heavy duty" Sepura TP8038 GP IP 55 10 1 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan voor de aankoop van 
brandweermaterieel goed te keuren. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

6. goedkeuren opdracht leveren van divers materiaal voor de brandweer en de dienst 100 + 

vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel en raming 
Er wordt voorgesteld volgend materiaal voor de brandweer en de dienst 100 aan te kopen: 

Omschrijving Raming bedrag 
inclusief btw 

Bestemming Artikel 

30 persslangen lengte 20 m en diameter 45 mm € 1 800,00 brandweer 351/744-51 

15 persslangen lengte 20 m en diameter 70 mm € 1 500,00 

5 draagbare lampen € 1 400,00 

5 radioposten € 3 400,00 

15 micro-luidsprekers (helmsets) € 1 800,00 

10 micro-luidsprekers (handmike) € 3 300,00 

5 oortjes € 300,00 

20 pagers en laders € 4 100,00 

Totaal divers materiaal brandweer € 17 600,00   

1 laptop € 1 000,00 brandweer 351/742-53 

1 pc € 900,00 

1 tablet-pc € 1 000,00 

3 gps-toestellen € 800,00 

1 gps-repeater voor kazerne € 2 400,00 

1 opnamesysteem radiogesprekken € 4 500,00 

1 visualisatiesysteem digitale oproepen in bijpost € 5 000,00 

Totaal informaticamateriaal brandweer € 15 600,00   

1 reanimatiepop € 5 000,00 dienst 100 352/744-51 

5 draagbare lampen € 1 400,00 

1 automatisch aangestuurde gps € 2 000,00 

Totaal divers materiaal dienst 100 € 8 400,00   

Uitleg en motivering 
Persslangen (brandweer) 
Zwaar beschadigde en versleten persslangen moeten vervangen worden. 
Draagbare lampen (brandweer en dienst 100) 
Een aantal van de oude, draagbare lampen zijn versleten en moeten vervangen worden, zowel bij de 
brandweer als de dienst 100. 
Radiocommunicatiemateriaal (brandweer) 
Voor de onderofficieren zijn een vijftal nieuwe radioposten nodig. 
Het aantal micro-luidsprekers (helmsets) wordt stelselmatig uitgebreid. Op termijn moeten alle 
brandweerlieden hierover beschikken. Die zijn onontbeerlijk voor bijvoorbeeld binnenbrandbestrijding. 
Micro-luidsprekers (handmike) zijn nodig om de verbinding te kunnen maken tussen de radioposten en de 
helmsets. 
Voor de brandweerlieden die dienst doen in de commandoposten, bewakingsdiensten verzekeren of ingezet 
worden bij grootschalige interventies, zijn oortjes nodig. 
Voor de nieuwe brandweerlieden wordt een persoonlijk oproepsysteem (pager) aangekocht. Een aantal 
onherstelbare pagers moeten vervangen worden. 
Informaticamateriaal (brandweer) 
De laptop in het leslokaal en de pc in de bijpost zijn meer dan tien jaar oud. Ze zijn aan vervanging toe. 
De brandweercommandant heeft nood aan een tablet-pc om bij interventies, thuis en op vergaderingen te 
kunnen werken met diverse applicaties en om dringende e-mails te kunnen ontvangen. 
Een aantal gps-toestellen is aan vervanging toe. Een gps-repeater vangt gps-signalen op en stuurt ze door 
naar de kazerne. De gps-toestellen in de voertuigen berekenen de reisroutes. De voertuigen kunnen hierdoor 
onmiddellijk vertrekken. Zonder een gps-repeater moeten de voertuigen eerst uit de kazerne rijden en 
wachten op gps-signalen. 
De radiogesprekken worden best digitaal opgenomen. Als het nodig is, kunnen ze zo opnieuw beluisterd 
worden. 
Visualisatiesysteem voor digitale oproepen in bijpost (brandweer) 
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Na de kantooruren is de kazerne niet meer bemand. De oproepen worden dan doorgeschakeld naar twee 
personen die een permanentie verzekeren. Het komt voor dat de eerste wagen al bemand is en uit kan 
rukken, terwijl de personen die de permanentie verzekeren nog niet aangekomen zijn. Daarom worden de 
oproepgegevens (adres, specificatie van de oproep) best in beide kazernes op een groot scherm meegedeeld. 
In het kader van de zonale en interzonale afspraken betreffende de Snelle Adequate Hulp (SAH) zijn het niet 
altijd dezelfde voertuigen die eerst uitrukken. Ook deze gegevens kunnen dan op beide schermen 
geprojecteerd worden. Zo kunnen de opgeroepen brandweerlieden onmiddellijk zien welk voertuig en welk 
materieel er gevraagd wordt. Deze schermen worden aan het computergestuurde oproepsysteem gekoppeld. 
Vorig jaar werd de hoofdpost hiermee uitgerust. Dit jaar is de bijpost aan de beurt. 
Reanimatiepop (dienst 100) 
De huidige reanimatiepop is versleten en beantwoordt niet meer aan de vereisten. Een reanimatiepop is 
nodig voor de opleiding van de ambulanciers. 
Gps-toestel met automatische aansturing (dienst 100) 
Momenteel moet het gps-toestel bij elke oproep manueel ingesteld worden. Als een gps-toestel uitgerust is 
met een automatische aansturing, gebeurt dit automatisch en levert dit tijdswinst op. 
Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt krediet aangewend dat beschikbaar is op de artikels 351/744-51 
(divers materiaal brandweer), 351/742-53 (informaticamateriaal brandweer) en 352/744-51 (divers materiaal 
dienst 100) van het budget 2012. 
Wijze van gunnen 
Voor de uitvoering van deze opdrachten wordt gebruik gemaakt van diverse onderhandelingsprocedures 
zonder voorafgaande bekendmaking (art. 17 § 2 1° a van de wet van 24 december 1993, bedrag lager dan 
67 000,00 euro exclusief btw of 81 070,00 euro inclusief btw). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de diverse opdrachten voor de levering van divers materiaal voor 
de brandweer en de dienst 100 goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

7. goedkeuren opdracht leveren lichte vrachtwagen met opgebouwde hoogwerker + vaststellen 

wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld volgend voertuig voor de Technische dienst en de Groendienst aan te kopen: 

Omschrijving Totaal bedrag inclusief btw Artikel 

1 lichte vrachtwagen met opgebouwde hoogwerker € 70 000,00 421/743-98 

Motivering 
De vrachtwagen met opgebouwde hoogwerker zal onder andere gebruikt worden voor volgende werken: 
ophangen van vlaggen, snoeien van bomen, schoonmaken van dakgoten, diverse herstellingen… 
Aangezien het gebruik van dit voertuig met hoogwerker minder intensief zal zijn, wordt voorgesteld een jong 
tweedehands voertuig aan te kopen. 
Technische eigenschappen 
- MTM lichte vrachtwagen en hoogwerker ongeveer 3500 kg; 
- jong tweedehands voertuig (maximaal 5 jaar oud); 
- uitgerust met duurzame verbrandingsmotor (turbodieselmotor); 
- platformhoogte ongeveer 14 meter; 
- werkhoogte ongeveer 16 meter; 
- hefvermogen ongeveer 200 kg; 
- kabels en leidingen verwerkt in hefarmen; 
- maximale reikwijdte ongeveer 11 meter met last van 200 kg (vast); 
- platformafmetingen ongeveer 120 x 80 cm; 
- platform ongeveer 180° excentrisch draaibaar; 
- platform goed geïsoleerd (1000 V); 
- zwenkbereik ongeveer 270° (niet over de cabine om die niet te beschadigen); 
- volledige bediening vanaf platform (ook starten en stoppen van motor); 
- compacte bediening vanaf chassis; 
- 4 stempelplaten met houder voor de platen; 
- blokkering bediening stempels bij geopende cabinedeuren (om schade te voorkomen); 
- stempelbeveiliging met detectie fouten); 
- aanslagogen voor valbeveiliging; 
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- CE-certificaat en keuring voor indienststelling; 
- in orde met alle geldende veiligheidsregels; 
Wijze van gunnen 
Voor deze opdracht kan gebruik gemaakt worden van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (artikel 17 § 2 1° a van de wet van 24 december 1993, bedrag lager dan 67 000,00 euro 
exclusief btw of 81 070,00 euro inclusief btw). 
Krediet 
In het budget 2012 is het nodige krediet ingeschreven op het artikel 421/743-98. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van een lichte vrachtwagen met 
opgebouwde hoogwerker voor de technische dienst en de groendienst goed te keuren en de wijze van 
gunnen vast te stellen. 

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

B1. aankoop mobiele cameraatjes voor politieagenten 

(agendapunt aangevraagd door raadslid Dieter Alyn) 

Veiligheid blijk niet alleen het hoofdthema te zijn van het Vlaams Belang, zowat alle andere partijen kunnen 
niet anders dan de realiteit onder ogen zien en hebben het thema „Veiligheid‟ hoog op hun prioriteitenlijstje 
staan. Terecht, veiligheid blijkt  nog steeds bekommernis nr1 te zijn bij de bevolking. 
Ook hier in deze raadszaal kwam het thema de voorbije maanden geregeld aan bod. De golf inbraken die 
onze stad en bij uitbreiding de hele regio teistert is zeer onrustwekkend; en niet enkel en alleen inbraken. 
Alle vormen van criminaliteit nemen toe. Onze agenten op straat krijgen het ook steeds harder te verduren.  
Agenten die hun taak uitvoeren worden steeds vaker geconfronteerd met allerhande vormen van „niet-
respect‟ … tot en met geweldpleging tegen de ordehandhavers.   
De dames en heren politieagenten moeten kunnen beschikken over alle moderne middelen om hen in hun 
taak bij te staan.     Eén van de meest doeltreffende maatregelen in dat kader is het ter beschikking hebben 
van een mobiel cameraatje.  
Het stadsbestuur van Mechelen kocht onlangs 80 stuks aan voor de ronde som van 5.000€. U ziet het: voor 
het geld hoeft u het alvast niet te laten. 
Veiligheid in onze stad en veiligheid voor en van onze eigen politiemensen blijft prioritair. Hopelijk voor elk 
van de raadsleden ook in daden en niet enkel in (loze) beloftes op papier. 
Vandaar ons voorstel tot principiële goedkeuring - om voor het einde  van het jaar - over te gaan tot de 
aankoop van mobiele cameraatjes voor elke agent van ons korps. 

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

8. vragen 

Er werden 8 vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. raadslid Delphine Cloet: aanleggen verharde wandelpaden begraafplaats Schoendale 

De begraafplaats Schoendale te Desselgem beschikt niet over (verharde) wandelpaden op de weide/grasveld. 
Zolang het droog weer blijft, leidt dit tot weinig problemen. 
De herfst, inclusief daarbijhorende regenbuien, is echter alweer in het land. Gelet op het ontbreken van 
verharde wandelpaden, wordt de grond drassig en moeilijk bewandelbaar na regenbuien. Zeker voor oudere 
mensen of personen met een handicap. 
Wij kregen hieromtrent reeds een aantal opmerkingen. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen moeilijk 
toegang hebben tot de begraafplaats of blijven steken in de drassige grond. 
Concreet luidt mijn vraag of hieraan kan verholpen worden door het aanleggen van (deels) verharde 
wandelpaden op de begraafplaats te Desselgem. 

Vraag 2. raadslid Heidi Vandenbroeke: website winkelen in Waregem 

Waregem lanceerde voor de zomer de website Winkelen in Waregem. We zijn een viertal maanden verder en 
ik had graag geweten wat de resultaten zijn van deze website?  
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Het lijkt me een essentiële vereiste dat Google Analytics werd ingebouwd om de bezoekersstatistieken te 
kunnen meten. Meten is immers weten. 
Graag ontvang ik, samen met de collega‟s gemeenteraadsleden een overzicht van die resultaten per maand 
evenals de betekenis van deze resultaten. Hoeveel (unieke) bezoekers zijn er geweest in de beginperiode en 
hoeveel uit eigen publiek en wat betekent dit procentueel? Wat was in deze korte historiek de evolutie van 
het aantal bezoekers? Hoeveel unieke bezoekers hiervan zijn niet-Waregemnaars, wat tenslotte een 
belangrijke doelstelling en opzet moet zijn geweest?  
Puur objectief bekeken kom ik tot de vaststelling dat het gaat om een louter informatieve website met 
gegevens die op het internet op andere manieren kunnen worden geconsulteerd en niet de minste 
meerwaarde geven. 
Als een investering wordt gedaan, dan verwacht ik op zijn minst dat een extra dimensie wordt gecreëerd.  
De bedoeling moet zijn om een meerwaarde te betekenen voor al onze handelaars, wat ik enkel kan 
toejuichen. Alleen denk ik dat met deze website het doel voorbij geschoten wordt en het uiteindelijke opzet 
volledig verloren gaat. Als de bezoeker geen meerwaarde kan vinden, dan zal de volgende stap hem ook niet 
naar de Waregemse handelaar leiden. 
In hoeverre werd bij het opzet vooraf de marketingimpact op een concrete manier ingeschat? 

Vraag 3. raadslid Heidi Vandenbroeke: erkend cultureel archief 

Het feit dat ons stadsarchief op 7 september jongstleden het kwaliteitslabel “erkend cultureel archief” 
mocht ontvangen stemt ons uiteraard tevreden. Het is voor elk dorp, gemeente of stad van belang dat de 
historiek niet verloren gaat en dat daarvoor een degelijk beleid wordt gevoerd. Ons cultureel erfgoed is 
namelijk van onschatbare waarde. 
De vraag stelt zich echter of ons archief niet meer dan ooit nood heeft aan een kwaliteitsvolle 
archiefruimte. Documenten en materialen die de tand des tijds dienen te doorstaan moeten nu eenmaal heel 
omzichtig worden behandeld. 
Volgens mijn informatie zou de bestaande archiefruimte op heden niet volstaan om alles te bergen en zou 
een gedeelte daarvan zijn opgeslagen in het containerpark. Als dit inderdaad klopt dan stelt zich de vraag of 
dit wel als veilig is te bestempelen, denken we maar aan de nodige preventie i.f.v. brandveiligheid, 
waterschade, edm. 
Mijn concrete vraag : 
Klopt het dat een deel van ons archief is gestockeerd op het containerpark? Wordt er uitgekeken naar een 
nieuwe locatie voor het onderbrengen van ons cultureel erfgoed? 

Vraag 4. raadslid Guy Adams: vraag opvang herfstvakantie 

Via de boekentas van mijn zoontje Woody bereikte mij de brief die als bijlage bij deze vraag werd gevoegd. 
Net als vorig jaar, maar nu iets vroeger aangekondigd, stelt zich opnieuw het probleem van opvang voor 
kinderen waarvan beide ouders gaan werken. De vertrouwde vakantieopvang via de school georganiseerd 
door het kindercentrum zal opnieuw heel beperkt beschikbaar zijn. Max 80 kinderen en enkel in Torenhof 
zullen kunnen worden opgevangen. 
Vorig jaar werd door collega Veerle gevraagd hoe men dit in de toekomst zal aanpakken. 
Wat hebben de verantwoordelijke schepenen hiervoor ondernomen? 
Hoe werd er overlegd met het kindercentrum en wat met het tekort aan opvang? 
Vindt het college het normaal dat een organisatie die door ons en de scholen wordt gesubsidieerd eenzijdig 
dergelijke beslissing neemt? 
Welke stappen wil men in de toekomst nemen om hier voor een alternatief te zorgen? 

Vraag 5. vraag raadslid Guy Adams: vraag 'voorhuis' 

Via de pers en de nieuwsbrief van de stad vernamen wij dat er in Waregem een nieuw laagdrempelig 
initiatief komt rond sociale vragen. Het voorhuis zal mensen met vragen rond sociale problematiek opvangen 
en hen proberen verder te helpen. 
Gezien dit echter over een privé initiatief gaat dat de stad ondersteunt, had ik volgende vragen willen 
beantwoord zien. 

 Welke inbreng heeft de stad in dit initiatief? 

 Hoe wil de stad de pluraliteit garanderen, gezien dit in een katholieke instelling gebeurt? 

 Betekent dit het definitief einde van het sociaal huis? 

Vraag 6. vraag raadslid Guy Van den Eynde: werken Gentseweg Sint-Eloois-Vijve 

Reeds een aantal maanden zijn er ingrijpende wegeniswerken aan de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve.  
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Oorspronkelijk zouden de werken 250 werkdagen in beslag nemen en afgerond worden in het najaar. 
Ondertussen hebben we in de pers vernomen dat er meerwerken zijn en dat de werken denkelijk niet voor 
het eind van het jaar zullen gedaan zijn. 
Er is blijkbaar geen duidelijkheid over de uitvoeringstermijn en over de uit te voeren meerwerken. De 
voorziene uitvoeringstermijn zou niet voldoende zijn en over de meerwerken zou er, na bijkomende 
sonderingen meer duidelijkheid moeten zijn. 
De Vijfse middenstand is ongelukkig over de huidige gang van zaken rond deze werken en vooral over de 
communicatie. Men vraagt zelfs dringend een infovergadering om meer duidelijkheid te krijgen . 
Graag had ik van de Schepen vernomen als er nu al duidelijkheid is over de meerwerken, na de sonderingen ? 
Wat wordt de nieuwe uitvoeringstermijn met inbegrip van de meerwerken en is deze uitvoeringstermijn 
realistisch ? Wanneer zal de Gentseweg terug open gaan voor het verkeer ? 
Wordt er alsnog een infovergadering georganiseerd voor de bewoners en handelaars van Vijve ? 

Vraag 7. raadslid Xavier Wyckhuyse: verduidelijking bij het bekomen van gratis bouwmaterialen 

Er blijkt een reglement of goedkeuring te bestaan in Waregem waarbij burgers gratis bouwmaterialen 
kunnen krijgen van de stad mits ze zelf instaan voor de kosten om deze materialen te plaatsen. 
Graag had ik vernomen wat de juiste inhoud van dit reglement is en wie daarvoor in aanmerking komt. 
Ik had graag ook een copy van dit reglement ontvangen. 

Vraag 8. raadslid Xavier Wyckhuyse: snelheidsproblematiek Wortegemseweg 

Recentelijk werd ik door enkele buurtbewoners van de Wortegemseweg uitgenodigd om eens de 
snelheidspro-blematiek aldaar te gaan bekijken.  Het is dus inderdaad zo dat vele automobilisten daar veel 
te snel rijden en dat ook het fietspad daar levensgevaarlijk is.  De buurtbewoners hebben dit reeds 
verscheidene keren gemeld bij het stadsbestuur en bij de lokale politie.  Via een schrijven (ref. 
11/vc110927) werd de buurt op de hoogte gebracht dat na evaluatie van de Deerlijkseweg ook de situatie 
aan de Wortegemseweg zou worden aangepakt. 
Na extra meldingen ontving men ook een schrijven (ref. 12/vc120418) waarin het snelheidsprobleem wordt 
erkend.   
De buurtbewoners, met een pak jonge kinderen, willen zo snel mogelijk dat de snelheidsproblematiek aan de 
Wortegemseweg wordt aangepakt.  Zelfs stellen ze voor om in de toekomst zone 50 te hanteren ipv zone 70 
waarin naar de brief wordt verwezen, er werden zelfs snelheden van 100 km/u geregistreerd.  Ze vragen ook 
om een heraanleg van de fietspaden, de huidige zijn veel te smal en vallen niet op.  Aangezien na 
verschillende metingen duidelijk is bewezen dat hun vraag terecht is, vragen ze ook naar een vaste flitspaal 
zodat alle snelheidsduivels die daar overdreven snel rijden beboet worden. 
Vraag: 
Wanneer wordt deze snelheidsproblematiek definitief aangepakt ? 
Zal het stadsbestuur overgaan tot het plaatsen van een vaste flitspaal in die buurt ? 
Welke maatregelen zullen genomen worden om het fietsverkeer op deze weg veilig te maken ? 

9. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 4 september 2012. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- 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 
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Waregem, 1 oktober 2012 

 

 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


