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 VOORBEREIDING 
beknopte omschrijving gemeenteraad 

dinsdag 01 oktober 2013 
  

 
 

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, 
Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, 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 

DAVINE DUJARDIN EN XANDER PRUVOOST, JONGSTE RAADSLEDEN 

Openbare zitting 

1. mededelingen 

- Besluit van de gouverneur op 10 september 2013: jaarrekening 2012 van de gemeente Waregem definitief 
vastgesteld 

- Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de oprichting van de vzw Sportbeheer Waregem en van 
de vzw Cultuurcentrum De Schakel als extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechterlijke vorm 

- Volgende commissie: dinsdag 29 oktober 2013 om 18.15u. 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 5 november 2013 om 19.00u. 
 

2. onroerende goederen: goedkeuren vestigen recht van opstal voor de realisatie van de PPS 

ZuidBoulevard 

In uitvoering van het DBF-contract voor de PPS ZuidBoulevard, dient een recht van opstal verleend te worden 
aan de nv Vanhaerents Development voor het realiseren van de bouwwerken. 
Het opstalrecht wordt verleend voor een duur van 5 jaar vanaf het verkrijgen van alle definitief uitvoerbare 
vergunningen. 
Voor het recht van opstal dient de opstalhouder een vergoeding van 100 000 € te betalen in 5 jaarlijkse 
schijven van 20 000 €. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het recht van opstal en de ontwerpakte voor de vestiging van 
het opstalrecht goed te keuren. 

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

3. onroerende goederen: goedkeuren basisakte mede-eigendom hoofdvereniging PPS 

ZuidBoulevard 

In uitvoering van het DBF-contract voor de PPS ZuidBoulevard moet een basisakte voor de hoofdvereniging 
mede-eigendom opgemaakt worden. Deze akte bepaalt de gemeenschappelijke uitrustingen, bepaalt de 
eigendomsverdeling en bevat het algemeen reglement van mede-eigendom. 
De stad Waregem bekomt 35 730/100 000sten, de overige 100 000sten zij verdeeld onder de privatieve 
delen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de basisakte voor de hoofdvereniging mede-eigendom PPS 
ZuidBoulevard goed te keuren. 

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

4. onroerende goederen: goedkeuren basisakten mede-eigendom voor private 

woongelegenheden, commerciële ruimten en private parking PPS ZuidBoulevard 

In uitvoering van het DBF-contract voor de PPS ZuidBoulevard moeten de basisakten voor de mede-eigendom 
voor de private woongelegenheden, commerciële ruimten en private parking opgemaakt worden. Deze akten 
bepalen per onderdeel de gemeenschappelijke uitrustingen, bepalen de eigendomsverdeling en bevatten het 
algemeen reglement van mede-eigendom. 
De stad Waregem dient enkel de basisakten mee te ondertekenen als grondeigenaar, maar heeft in de 
verdere werking van deze mede-eigendom geen rechten noch plichten. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de basisakten voor de privatieve delen mede-eigendom PPS 
ZuidBoulevard goed te keuren. 

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

5. stadswinkel, fase 2: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De gemeenteraad keurde in zitting van 3 april 2012 het ontwerp goed tot het aanstellen van een ontwerper 
voor de tweede fase van de stadswinkel, en stelde de wijze van gunnen vast op een openbare aanbesteding. 
In zitting van 12 juli 2012 werd de opdracht toegewezen aan architectenbureau Pluspunt Architectuur uit 
Waregem. 
Na meerdere overlegmomenten tussen de Burgemeester, verantwoordelijke schepenen, de dienst 
burgerzaken en de dienst gebouwen, heeft het architectenbureau het volledige ontwerpdossier klaar om in 
te dienen. Het dossier bestaat uit 1 lot en omvat de inrichting van de oude Blokker winkel voor de dienst 
Burgerzaken en aanpassingswerken aan de ceremoniële inkom. 
Totale raming: 1 435 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: open aanbesteding 
Vraagstelling: 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “stadswinkel, fase 2: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze 
van gunnen”. 

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

6. goedkeuren toetreden tot het burgemeestersconvenant 

Verschillende Zuid-West-Vlaamse gemeenten wensen het “Burgemeestersconvenant” van de Europese 
Commissie te ondertekenen.  Dit beleidskader heeft als doel het lokaal energie- en klimaatbeleid te 
versterken, beter te coördineren, geïntegreerd aan te pakken en minder ad-hoc te maken. De volledige tekst 
van het burgemeestersconvenant is terug te vinden op de website www.burgemeestersconvenant.eu.  

http://www.burgemeestersconvenant.eu/
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De engagementen uit het Burgemeestersconvenant kunnen enkel gerealiseerd worden mits een 
betrokkenheid van alle gemeentelijke diensten, met daarnaast de steun van partners van de gemeente 
(OCMW, distributienetbeheerders, intercommunales, …) en het middenveld (verenigingen, burgers, 
bedrijven, …).   
Concreet betekent dit dat een gemeente de rol van projectregisseur aanneemt.  De projectregie streeft naar 
een breed eigenaarschap, zorgt dat acties gedefinieerd worden en waakt over de uitvoering ervan.  
Leidal wil de gemeentelijke projectregie ondersteunen en werd inmiddels erkend als “territoriaal 
coördinator” binnen het Burgemeestersconvenant, zodat ze een aantal taken op zich kan nemen.  Zo moet 
het Burgemeestersconvenant voor alle gemeenten haalbaar worden en realistisch zijn, rekening houdend 
met eigen ambities en mogelijkheden van de gemeente. 
Leiedal voorziet op 18 oktober 2013 een  plechtige ondertekening van het Burgemeestersconvenant door de 
deelnemende gemeenten. 
Op 16 september gaf de minaraad een gunstig advies.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de ondertekening van het burgemeestersconvenant goed te 
keuren en de burgemeester volmacht te geven om het convenant te ondertekenen.  

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

7. bekrachtigen streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen 'samen grenzen verleggen' 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de 
erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale 
sociaal-economische overlegcomités geeft de opdracht aan RESOC om bij de start van een nieuwe 
ambtstermijn van een provincieraad en gemeenteraad een streekpact op te stellen dat voorziet in een lange 
termijnstrategie inzake de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. 

RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft in uitvoering van deze toegewezen opdracht het streekpact 2013-2018 
„samen grenzen verleggen‟ opgesteld. Het opzet van het nieuwe streekpact bestaat erin om aan de 
streekvisie ook zeven concrete hefboomprojecten te koppelen: 

1. Topregio voor de creatieve maakindustrie 
2. Zuid-West ontwikkelt en werft talent 
3. Blauw-groen netwerk als drager van omgevingskwaliteit en identiteit voor de regio 
4. Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050 
5. Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen voor streekontwikkeling 
6. Zorg & Innovatie 
7. Warme buurten 

Armoedebestrijding, de bevordering van het streekimago en de grensoverschrijdende samenwerking zijn 

transversale thema‟s doorheen het streekpact.  

Elk hefboomproject bestaat uit meerdere deelacties, en kan mettertijd aangevuld worden met nieuwe 
deelacties of partners. De trekkende organisatie die bij elke deelactie vermeld staat, is bereid zich te 
engageren voor de uitvoering in samenwerking en met ondersteuning van de aangegeven streekpartners. 
RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft een coördinerende rol doorheen alle hefboomprojecten. Het biedt 
ondersteuning bij de uitvoering van het hefboomproject, en neemt initiatief tot overleg met de aangewezen 

streekpartners om de deelacties te initiëren of de voortgang te bevorderen. 

De raad van bestuur van RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft op 21 juni 2013 het streekpact 2013-2018 
„samen grenzen verleggen‟ unaniem goedgekeurd.  
Het decreet bepaalt dat het streekpact na goedkeuring binnen RESOC ter bekrachtiging moet voorgelegd 
worden aan de gemeenteraden en de provincieraad.  Deze bekrachtiging is een formele bevestiging van de 
ondersteuning van het streekpact en van de bereidheid mee te werken aan de engagementen die hieruit 
voortvloeien ten aanzien van de gemeenten/provincie. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het Streekpact 2013-2018 „samen grenzen verleggen‟ te 
bekrachtigen. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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8. verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen 

Op 16 juli 2013 heeft de juwelier Hein Vera, Stormestraat 5, Waregem aangifte gedaan van camerabewaking 
aan de buitenkant van zijn winkel. De wet van 21 maart 2007, gewijzigd bij wet van 12 november 2009, 
regelt de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera‟s. De wet stelt dat er – in geval van het installeren 
van vaste bewakingscamera‟s op niet-besloten plaatsen – voorafgaand advies en raadpleging van de 
korpschef nodig is. De verantwoordelijke voor de verwerking van de niet besloten plaats moet positief advies 
krijgen van de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich bevindt. De gemeenteraad raadpleegt de 
korpschef van de politiezone vooraleer haar advies te formuleren. Gelet op de doelstellingen en het 
evenwicht tussen de verhoging van de veiligheid en de impact op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, heeft de korpschef positief advies verleend. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: verlenen advies tot het plaatsen van camera‟s in niet-besloten 
plaatsen, nl. voorkant winkel en doorgang langs winkel juwelierszaak Hein Vera, Stormestraat 5, 8790 
Waregem.   

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

9. kennis nemen kasverslag 2e trimester 2013 – stad Waregem 

Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt 34 896 700,31euro. Dit bedrag stemt overeen met 
de resultaten uit de boekhouding: 

Kastoestand Stad 2013-06-30 

Financiële rekeningen Algemene Saldi 

 Rekening Debet Credit 

DEXIA rek. courant 55001 360 638,04  

DEXIA rek. kredietopeningen 55006   

DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik 55010 12 181,45  

DEXIA rekening toelagen en leningsgelden 55018   

DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging 55030   

Fortis rek. courant 55201 46 664,04  

Fortis rekening leningsgelden 55218   

Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar 55300 34 230 556,35  

Andere banken 55501 307 763,68  

Bank van de Post rek. courant 55600 1 552,33  

Kas speciën 55700 200,34  

Totaal van de financiële rekeningen  34 959 556,23  

Saldo van de financiële rekeningen  34 959 556,23  

Interne overboekingen    

DEXIA betalingen in uitvoering   62 855,92 

Globaal saldo  34 896 700,31  

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

10. kennis nemen overeenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur van Waregem en de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

Op  10 september 2013 werd tussen stad Waregem en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een 
overeenkomst afgesloten waarbij het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid machtiging heeft verleend 
aan de stad Waregem om mededeling te bekomen van de lijst van personen die op 1 januari 2013 
voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV en zo recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
Deze overeenkomst geldt voor de volgende categorieën 001, 002, 003, 004, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015 
en 016 en zal enkel van toepassing zijn voor de algemene milieubelasting gezinnen voor het dienstjaar 2013 
conform het gemeenteraadsbesluit dd. 04 december 2012 (verlenging van het gemeenteraadsbesluit dd. 18 
december 2008). 
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Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd kennis te nemen. 

11. machtiging van de stad aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband of verzelfstandigde 

entiteit tot het innen van de gemeentelijke contantbelastingen op de inzameling, het 

hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke 

afvalstoffen 

Artikel 26 van het Materialendecreet bepaald dat “De gemeenten verhalen, overeenkomstig artikel 10, de 
kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de afvalproducenten. De gemeente kan haar 
verzelfstandigde entiteiten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ertoe machtigen die kosten te 
innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald. De Vlaamse Regering kan 
nadere regels vaststellen voor de wijze waarop de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen berekenen.” 
Door dit artikel is het mogelijk om intergemeentelijk retributies en belastingen te innen.  Voor de 
huisvuilzakken heeft de intergemeentelijke inning heel wat voordelen.  Er dient slechts 1 type zak per soort 
te worden gemaakt voor de tien deelnemende gemeenten. De aankoop en de verdeling kan volledig 
gebeuren door Imog.    
Voor de stad heeft dit het bijkomend voordeel dat er geen bevoorrading meer moet gebeuren van de 
Waregemse winkelpunten.  De burger kan voor de aankoop van zijn zakken terecht in de verkooppunten van 
de tien deelnemende gemeenten.  
De minaraad gaf een gunstig advies op maandag 16 september 2013.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de intergemeentelijke inning van de contantbelasting goed te 
keuren.  

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

12. goedkeuren belastingreglement op de verkoop van afvalzakken 01/01/2014 - 31/12/2019 

Op 1 juni 2012 zijn het materialendecreet en Vlarema in werking getreden.  Concreet betekent dat vanaf 1 
juli 2013 de gemeenten het principe “De vervuiler betaalt” moeten toepassen.  Zij moeten hierbij rekening 
houden met alle kosten die het beheer van het huishoudelijk afval uitmaken. De OVAM kan de 
berekeningswijze van de bijdragen in de kosten van het beheer van afvalstoffen altijd opvragen bij de 
gemeente.  
In een werkgroep met beleidsmensen en ambtenaren van de Imog-regio, die in het voorjaar 2013 driemaal 
samenkwam, werd een voorstel van prijs voor de komende zes jaar opgemaakt.  De raad van bestuur van 
Imog keurde dit voorstel goed op 15 juli 2013. 
Er is volgende voorstel voor de periode 1 januari 2014 tot eind 2019. 

 Huidige prijs Nieuwe prijs 

Grote witte zak 1,30 euro 1,60 euro 

Kleine witte zak 0,75 euro 0,85 euro 

Rode zak (niet-gezinnen) 1,30 euro 1,60 euro 

PMD-zak 0,125 euro 0,15 euro 

Inhoud en model: 80/40 liter en marcelleke blijven ongewijzigd.  
De handelaars die de zakken verkopen aan de burger wordt een commissie gegeven van 3%.  
Overgangsbepalingen: de huidige restafvalzakken zullen nog 3 maand (tot eind maart 2014) kunnen worden 
buiten geplaatst. Naderhand kunnen oude zakken mits betaling van de toeslag bij Imog worden ingewisseld. 
De minaraad gaf een gunstig advies op maandag 16 september 2013.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het belastingsreglement goed te keuren.  

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

13. goedkeuren opdracht voor het leveren van elektriciteit en aardgas voor de gebouwen en 

installaties van de stad, het OCMW, de politiezone Mira, het WAGSO, de stedelijke vzw‟s en de 

lokale kerkbesturen + vaststellen wijze van gunnen 

Situering 
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Tegenwoordig wordt energie op de energiemarkt verhandeld zoals een financieel product. Het is interessant 
om op een bepaalde dag of in een bepaalde periode (als de prijs gunstig is) een volume energie aan te kopen 
voor de toekomst (bv. energie in 2013 aankopen voor 2015). Het fluctueren van de prijzen op de 
energiemarkt heeft een hele rist oorzaken (bv. vraag en aanbod, politieke en economische toestand en 
vooruitzichten in bepaalde landen of in de wereld…). Wij stellen voor om zowel voor elektriciteit als voor 
aardgas 5 keer per jaar 20 % van de energiebehoefte voor dat jaar aan te kopen tegen de prijs van de dag 
waarop geklikt werd. Deze strategie heeft tot doel de stad te beschermen tegen de volatiliteit en de 
onvoorspelbaarheid van de energiemarkten. Bij stijgende prijzen op de energiemarkt moeten we proberen 
budgetstijgingen te beperken en bij dalende prijzen moeten we proberen budgetreducties te 
verwezenlijken. De prijs die uiteindelijk betaald wordt voor de levering van elektriciteit en aardgas is het 
gemiddelde van de vijf prijzen die gefixeerd werden in het voorgaande jaar (of zelfs in de voorgaande 
jaren). De aanbieder moet dus enkel prijs geven voor de marge (of onkosten) die hij zal aanrekenen. 
Het nauwgezet opvolgen van de evolutie van de energieprijzen om op het juiste ogenblik te kunnen klikken, 
kan veel geld opbrengen. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist een 
overeenkomst af te sluiten met een consultantsbureau (de firma E & C Consultants uit Kortrijk) voor het 
verlenen van advies en diensten bij de aankoop van elektriciteit en aardgas. 
Aan de leveranciers van elektriciteit en aardgas wordt gevraagd een klikcontract aan te bieden. De opdracht 
is verdeeld in twee percelen (elektriciteit en aardgas). De leveranciers kunnen prijs geven voor één perceel 
of voor beide percelen. Bij het gunnen van beide percelen aan dezelfde leverancier, kan een extra korting 
gegeven worden. 
Wij vragen aan de aanbieders een volumetolerantie van 20 % voor elektriciteit en 25 % voor aardgas. Voor de 
levering van elektriciteit blijft de vastgeklikte prijs geldig binnen een afname van 80 tot 120 % van het 
geraamde volume. Voor de levering van aardgas is dit binnen een afname van 75 tot 125 % van het geraamde 
volume. Voor de afname van energie die buiten deze limieten valt, zal de stad de prijs moeten betalen die 
op dit ogenblik geldt (dus niet de vastgeklikte prijs). 
Aan de aanbieders wordt ook gevraagd hun dienstverlening en rapportagemogelijkheden (bv. opvragen van 
facturen, opvragen van de evolutie in het verbruik per aansluitpunt) in de offerte te specificeren. 
Per perceel worden volgende gunningscriteria in het bestek gehanteerd: 

Volgnummer Omschrijving Gewicht 

1 Prijs (marge of onkosten die de leverancier aanrekent) 90 % 

2 Dienstverlening en rapportage 5 % 

3 Volumeflexibiliteit 3 % 

4 Kliktiming 2 % 

Totaal  100 % 

Onze huidige overeenkomsten voor de levering van elektriciteit en aardgas lopen nog tot 31 december 2014. 
Wij stellen voor een procedure op te staren voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor de jaren 2015, 
2016 en 2017 met de mogelijkheid om de overeenkomsten te verlengen voor de jaren 2018 en 2019. Op die 
manier hebben we meer tijd om de markt op te volgen en energie op een geschikt ogenblik (tegen een 
gunstige prijs) aan te kopen. 

Het totale jaarverbruik van de stad, het OCMW, de politiezone Mira, het Wagso, de stedelijke vzw‟s en de 

lokale kerkbesturen samen bedraagt: 

Energiesoort Totaal jaarverbruik 
Geraamd jaarbedrag 
exclusief btw 

Geraamd totaal bedrag (3 + 2 
jaar) exclusief btw 

Elektriciteit 9 600 000 kWh € 1 500 000,00 € 7 500 000,00 

Aardgas 17 500 000 kWh € 700 000,00 € 3 500 000,00 

Samengevoegde opdracht 
Het stadsbestuur organiseert voor de aankoop van elektriciteit en aardgas een samengevoegde opdracht op 
grond van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 samen met volgende besturen: het OCMW, de politiezone 
Mira, het Wagso, de stedelijke vzw‟s en de lokale kerkbesturen. Door een groter aankoopvolume te 
realiseren, kunnen gunstiger prijzen verkregen worden. 
Wijze van gunnen 
Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van de open offerteaanvraag (art. 23 en 25 van de wet van 15 
juni 2006) als wijze van gunnen. Deze opdracht wordt gepubliceerd in het Europese Publicatieblad en in 
Bulletin der Aanbestedingen. 
Krediet 
Elk jaar wordt het nodige krediet voor de aankoop van energie in het budget ingeschreven op de artikels 
FFFff/125-12 (elektriciteit) en FFFff/125-13 (aardgas). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samengevoegde opdracht voor de levering van elektriciteit en 
aardgas voor de gebouwen en installaties van de stad, het OCMW, de politiezone Mira, het WAGSO, de 
stedelijke vzw‟s en de lokale kerkbesturen goed te keuren, het bestek goed te keuren en de wijze van 
gunnen vast te stellen. 
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Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 

14. onroerende goederen: goedkeuren huurvoorwaarden woning Koekoekstraat 30 te 8793 

Waregem 

In zitting van de Gemeenteraad van 3 september 2013 werd de aankoop van de woning gelegen aan de 
Koekoekstraat 30 te 8793 Waregem en kadastraal gekend Waregem 6de afdeling, sectie A, nr. 233X2 
goedgekeurd. 
Deze woning is gelegen tussen de Stedelijke Basisschool De Linde en het vroegere grootwarenhuis gelegen 
Koekoekstraat +30, dat werd ingericht als jeugdinfrastructuur. 
De woning kan op heden verhuurd worden. 
Er wordt voorgesteld om deze woning te verhuren onder de volgende voorwaarden: 

- Minimale huurprijs: 500 € per maand, geïndexeerd 
- Duur: 9 jaar 

De mogelijkheid tot huren van deze woning zal gepubliceerd worden via de stedelijke berichten. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde voorwaarden tot het verhuren van de woning 
Koekoekstraat 30, 8793 Waregem en de desbetreffende huurovereenkomst goed te keuren, evenals 
machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om een contract af te sluiten in 
naam van het stadsbestuur. 

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

15. goedkeuren opdracht leveren van bomen voor de groendienst + vaststellen wijze van gunnen 

Aankoopvoorstel 

Omschrijving Raming bedrag 
btw inclusief 

Wijze van gunnen 
en artikel 

37 Acer campestre „Lienco‟12/+ € 9 000,00 onderhandelingsprocedure 
 
425/734-60 

10 Acer freemanii „Armstrong‟ 12/+ 

8 Acer platanoides „Columnare‟ 12/+ 

5 Acer platanoides „Columnare‟ 12/+ 

8 Amelanchier arborea „Robin Hill‟ 12/+ 

5 Betula utilis „Doorenbos‟ 12/+ 

8 Carpinus betulus „Fastigiata‟ 3,00 m 

5 Carpinus betulus „Frans Fontaine‟ 3,00 m 

5 Catalpa bignonioides „Nana‟ 10/+ 

2 Celtis occidentalis 10/+ 

5 Fagus sylvatica „Dawyck Purple‟ 3,00 m 

11 Fraxinus angustifolia „Raywood‟ 12/+ 

5 Fraxinus ornus „Meczek‟ 12/+ 

15 Ginkgo biloba „Autumn gold‟ 3,00 m 

10 Magnolia „Spectrum‟ 12/+ 

5 Magnolia kobus 12/+ 

5 Populus tremula „Erecta‟ 3,00 m 

5 Prunus „Umineko‟ 12/+ 

45 Pyrus calleryana „Capital‟ 12/+ 

15 Quercus robur „Fastigiata‟ 3,00 m 

15 Tilia cordata „Roelvo‟ 12/+ 

1 Tilia platyphyllos „Delft‟ 12/+ 

Motivering 
Het gaat om diverse vervangingen en nieuwe aanplantingen van bomen in Waregem en de deelgemeenten. 
Wijze van gunnen 
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Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde bedrag, wordt de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als aangewezen procedure voorgesteld (artikel 53 § 2 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 
Het nodige krediet is beschikbaar in het budget 2013 op het artikel 425/734-60. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van bomen voor de Groendienst 
goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 

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

16. aanpassen nutsleidingen: ondergronds brengen kopernetten in de Ballingstraat, Kleine 

Nieuwstraat, Pompoenstraat, Boudewijn I-laan en ondergronds brengen kopernetten in de 

Schoendalestraat 

Eandis voorziet de vervanging van de bovengrondse kopernetten. Bovengrondse laagspanningsnetten in blank 
koper worden vervangen door geïsoleerde bundelnetten of waar mogelijk ondergronds gebracht. Ten gevolge 
van een reglement van de intercommunale Eandis dient de stad bij het ondergronds brengen van blanke 
kopernetten enkel in te staan voor de kosten van de OV-palen en armaturen. In de Ballingstraat worden 19 
lichtpunten voorzien en in de Schoendalestraat worden 9 lichtpunten voorzien. De kosten voor het 
ondergronds brengen worden door Eandis gedragen. 

offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

256337-
20211354 

Ballingstraat, Kleine 
Nieuwstraat, Pompoenstraat, 
Boudewijn I-laan 

Ondergronds 
brengen 
kopernet 

   

  LS € 150.047,14 € nihil € 150.047,14 

  OV € 40.114,43 € 21.172,43 
(incl btw) 

€18.942,00 

  totaal € 190.161,57 € 21.172.43 € 168.989,14 

      
256693-
20211280 

Schoendalestraat Ondergronds 
brengen 
kopernet 

   
 

  LS € 25.717,00 Nihil € 25.717,00 

  OV € 13.239,62 € 10.739,62 
(incl btw) 

€ 2.500,00 

  totaal € 38.956,62 € 10.739,62 € 28.217,00 

  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om volgende dossiers van Eandis goed te keuren: 
- het ondergronds brengen van het kopernet in de Ballingstraat, Kleine Nieuwstraat, Pompoenstraat, 
Boudewijn I-laan 
-het ondergronds brengen kopernet in de Schoendalestraat. 

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

17. aanpassen nutsleidingen: Beveren-Leie/Kleine Heerweg : verplaatsen bovengronds LS-net van 

steun 283 tot en met 286 naar rooilijn 

Het bovengronds LS-net in de Kleine Heerweg (thv verkaveling Interlin) van steun 283 tot en met 286 moet 
worden verplaatst naar de nieuwe rooilijn. De huidige steunen bevinden zich te midden het nieuw aan te 
leggen voetpad. 

 
offertenr Plaats Aard werk Totaal Stad gaselwest 

258584-
20211135 

Kleine Heerweg, Beveren-
Leie (thv verkaveling 
Interlin) 

Verplaatsen 
bovengronds LS-
net van steun 
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283 tem 286 
naar nieuwe 
rooilijn 

  LS € 8.739,96 € 8.739,96 
(incl btw) 

nihil 

  totaal € 8.739,96 € 8.739,96  

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 552/635-51 213039 2013/8862 € 8 739,96 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om volgend dossier van Eandis goed te keuren: verplaatsen 
bovengronds LS-net in de Kleine Heerweg, Beveren-Leie. 

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

18. aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod 

in de Albert Servaeslaan voor de ingang van residentie Ter Beke 

In de Albert Servaeslaan parkeren er regelmatig voertuigen voor de ingang van de residentie Ter Beke. 
Rolstoelgebruikers, leveranciers en ambulanciers kunnen de residentie moeilijk betreden als er voor de 
ingang geparkeerd wordt. De verkeerscel heeft op 16 juli 2013 voorgesteld om voor de ingang van de 
residentie een parkeerverbod in te voeren. Er is voldoende parkeerruimte op de parking voor de residentie. 
Het schepencollege heeft dit voorstel op 22 augustus 2013 goedgekeurd. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het markeren van gele boordstenen 
voor de ingang van de residentie Ter Beke. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanvullend verkeersreglement 
wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod voor residentie Ter Beke in de Albert 
Servaeslaan. 

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

19. goedkeuren afsprakennota RUP Oude Plaatse - Beveren-Leie 

In de zitting van 10 juli 2013 besliste het college van burgemeester en schepenen tot opmaak van een RUP 
19.1 Oude Plaatse – Beveren-Leie met plangebied begrensd door de Sint-Jansstraat, het kerkhof 
(inbegrepen), de Gruuthusestraat en Kleine Heerweg. De omschrijving van de opdracht wordt als volgt 
bepaald: 

 De reconversie van de oude bedrijfssite Vanmarcke 

 De ontsluiting/aansluiting van deze reconversie met het bestaande weefsel op dorpskernniveau 

 De ontsluiting/aansluiting van deze reconversie met omliggende bedrijfssites aangaande toekomstige 
opportuniteiten 

 De uitbreiding van de begraafplaats van deelgemeente Beveren-Leie aan de Sint-Jansstraat 
Bij beslissing van de gemeenteraad van 04/12/2007 werd beslist om een beroep te doen op de 
intercommunale Leiedal als ontwerper voor de opmaak van de RUP‟s. 
De afsprakennota  2013-26  van september 2013 vermeldt een ramingsbedrag van 15.366,90  euro  voor de 
opmaak van het RUP. 
Gelet op het gunstig visum 2013/122 van de financieel beheerder.  

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 930/733-60 2013 122 2013/8952 € 15.366,90 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afsprakennota RUP Oude Plaatse goed te keuren. 

Uitslag van de stemming: 
- voor: 
- tegen: 
- onthoudingen: 
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20. goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. BK Cyclocross op 11 en 12 januari 2014 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het 
Belgisch Kampioenschap Cyclocross op 11 en 12 januari 2014  goed te keuren. Naar analogie met alle 
grote evenementen op het openbaar domein in Waregem die in het verleden werden georganiseerd, is het 
aangewezen een politieverordening te maken voor het Belgisch Kampioenschap Cyclocross dat plaatsvindt op 
de hippodroom. Deze politieverordening wil de veiligheid in het stadscentrum verhogen. Deze verordening 
moet een vlotte en veilige doorgang garanderen en zorgen voor een goede coördinatie van de activiteiten op 
en langs het openbaar domein. 

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

21. aanleg kampeerautoterrein te Sint-Eloois-Vijve: goedkeuren ontwerp en vaststellen wijze van 

gunnen 

Het aanstellen van de ontwerper werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 november 2012 en de 
ontwerper Snoeck en partners werd aangesteld in het college van 31 januari 2013. 
Met W&Z werd een concessieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de gronden.(Gemeenteraad 2 
april 2013) 
Het kampeerautoterrein wordt aangelegd naast het bestaande speelplein ter hoogte van de brug over de 
Leie in Sint-Eloois-Vijve. Volgens dit ontwerp biedt het kampeerautoterrein plaats aan 8 kampeerwagens en 
wordt het afgesloten door middel van een draadgaas afsluiting en een slagboom aan de inrit. 
De gebruikers van de parking dienen te betalen bij het binnen rijden. Na betaling kunnen zij vrij gebruik 
maken van de aftakpunten voor elektriciteit  en kunnen ze hun afvalwater (chemisch toilet) lozen in een 
lozingspunt. Het vuilwater sluit aan op de bestaande aquafincollector. 
Tegen extra betaling kunnen de gebruikers van het kampeerautoterrein aan het wateraftakpunt zichzelf 
bevoorraden van drinkwater. 
Er worden afvalcontainers voorzien voor de verschillende types afval (papier, PDM, restafval, …). Daarnaast 
worden ook twee brandposten voorzien en een infobord. 
De rijweg is voorzien in asfalt en parkeerhavens worden aangelegd in kunststof grasdallen. 
De  werken worden geraamd op € 129.029,38 (exclusief btw). 
Er werden Europese Interreg subsidies aangevraagd en ook provinciale investeringssubsidies in het kader van 
het provinciaal reglement betreffende de toeristische impulsen. 
De opdracht zal gegund worden bij wijze van open aanbesteding. 

De uitvoeringstermijn voor de opdracht wordt vastgesteld op 30 werkdagen, en aannemer dient erkend te 

zijn in klasse 2, categorie C; 

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

stellen voor het ontwerp aanleg kampeerautoterrein. 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2013 765/722-60 213090 2013/8863 € 175 000,00 

 

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

B1. gemeenteraad voor elke Waregemnaar: gedurende de legislatuur in elk van de deelgemeenten 

twee maal de gemeenteraadszitting te laten plaatsvinden (agendapunt aangevraagd door 

raadslid H. Vandenbroeke) 

Openbaarheid van bestuur is zowel passief als actief door decreten bepaald, de invulling hiervan ligt echter 
volledig binnen de bevoegdheid van de gemeente of stad.  Waregem houdt zich volledig aan de bepalingen, 
maar ook niet meer dan dat. 
Het passieve deel van openbaarheid houdt het ter beschikking stellen van allerhande administratieve 
stukken, de  inzage in allerlei genomen besluiten en dergelijke in. 
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Dit alles staat ter beschikking van de bevolking, maar vergt nog  teveel inspanning en kennis om de nodige 
zaken te raadplegen. De drempel blijft hoog, zeker in een stad die bestaat uit een centrumgemeente en 
deelgemeentes. 
De regel zou moeten zijn dat het bestuur naar de bevolking komt en niet omgekeerd. Informatiekiosken in 
elk van de deelgemeenten zouden hierbij een mogelijkheid zijn maar om de betrokkenheid van de vier 
deelgemeenten extra te accentueren stelt N-VA Waregem voor de vergadering van de gemeenteraad 
tweemaal binnen de legislatuur van zes jaar in elk van de deelgemeenten te laten plaats vinden. Meteen 
kunnen de specifieke problemen van de bewuste deelgemeente  onder de aandacht worden gebracht en 
wordt de betrokkenheid van elke Waregemnaar als een bewuste beleidskeuze benadrukt en uitgesproken. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het engagement op zich te nemen om gedurende de legislatuur in 
elk van de deelgemeenten twee maal de gemeenteraadszitting te laten plaats vinden. 

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

22. vragen 

Er werden 10 vragen ingediend op het secretariaat. 

Vraag 1. vraag raadslid H. Vandenbroeke: verkeersveiligheid om en rond scholen 

“Reeds twee jaar op rij heb ik getracht om de verkeersveiligheid om en rond scholen te toetsen. Mijn 
bevindingen en resultaten daaromtrent tonen aan dat verbetering absoluut aan de orde is. Omdat elk kind 
het recht heeft om op een veilige manier naar school te gaan en terug thuis te komen, is het van 
primordiaal belang dat het stedelijk beleid daar absoluut prioriteit aan geeft.  
Eén van de bevindingen is een manifest tekort aan zebrapaden. Men kan zich de vraag stellen hoe dit te 
rijmen valt met de verkeersopvoeding die we onze kinderen geven in de kleuterklas. Daar leren we hen net 
over te steken aan de daarvoor voorziene oversteekplaatsen. In de praktijk bieden we hen echter veelal die 
mogelijkheid niet. 
Dat niet overal op dezelfde manier een zone 30 kan worden ingericht lijkt me duidelijk. Wel moeten we 
ervoor waken dat deze op de correcte manier en voldoende zichtbaar aanwezig zijn. Een goed voorbeeld 
daarvan bestaat. Goeie voorbeelden vragen dan ook liefst om navolging. 
Maar niet alleen de directe schoolomgeving werd bekeken. Ook de omgevingswegen die scholieren in staat 
moeten stellen veilig te fietsen of te wandelen van en naar school werden doorgelicht. Ook daar is 
verbetering noodzakelijk. 
Het aanstellen van een onafhankelijk verkeersdeskundige, het nastreven van een uniform beleid en het 
uitvoeren van een gedragsevaluatie ten aanzien van de verkeersstromen lijken ons in alle geval 
mogelijkheden om alles in kaart te brengen en daadwerkelijk in te grijpen. 
Mijn concrete vraag: 
Wat zijn de maatregelen die het stadsbestuur op korte termijn zal nemen om de verkeersveiligheid om en 
rond scholen te verbeteren?” 

Vraag 2. vraag raadslid E. Devriendt: speelplein Sint-Eloois-Vijve 

“Tijdens de vorige gemeenteraad keurden wij een budget van 35.000 € goed voor de aankoop van nieuwe 
speeltoestellen op enkele speelpleinen van de stad.  Een kijkje op de website leert mij dat Waregem over 
heel wat buurtspeelpleinen beschikt. 28 om precies te zijn in Waregem zelf, 4 in Beveren-Leie, 8 in 
Desselgem en 5 in Sint-Eloois-Vijve, waarvan 2 zonder „speeltuigen‟, met enkel basket – of voetbaldoelen.  
Vorige week konden we tijdens een heus Vijfs feestweekend de opening meemaken van het nieuwe parkje in 
Sint-Eloois-Vijve: een netjes aangelegde groenzone, een mooi wandelpaadje, rustbanken, enz. Mooi voor 
het oog en goed voor de rust, maar voor kinderen weinig meerwaarde. Door de beperkte grootte ben je er 
als wandelaar na een minuut ook „uitgewandeld‟.   
Daarom mijn concrete vraag: 
Zijn er in de toekomst nog plannen om in dit parkje ook speeltuigen te voorzien?” 

Vraag 3. vraag raadslid M. Vandevelde: concessies begraafplaatsen 

“Voor wat de regeling aangaande concessies op begraafplaatsen betreft is de regeling duidelijk. Wordt er 
niet betaald dan blijft een graf 10 jaar bestaan waarna het komt te verdwijnen. Beslissen de nabestaanden 
om wel voor de concessie te betalen dan blijft deze 30 jaar gelden. Na die 30 jaar kan een hernieuwing 
bekomen worden van opnieuw 30 jaar aan een kostprijs van 75O €. Veelal worden nabestaanden hier voor 
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een emotioneel dilemma geplaatst, enerzijds omwille van de kostprijs maar anderzijds ook door de lange 
hernieuwbare looptijd.  
Een mogelijke oplossing zou erin kunnen bestaan om na het verlopen van de 3O-jarige concessie de 
nabestaanden de mogelijkheid te bieden om een verlenging per 10 jaar aan te gaan.  
Velen zullen volgende maand bij het eren van hun overleden dierbaren aan het graf met deze emotioneel 
moeilijke kwestie worden geconfronteerd.  
Hen hierbij tegemoet komen door een flexibeler beleid ter zake kan het menselijk aspect alleen maar ten 
goede komen. 
Mijn concrete vraag: Is het stadsbestuur bereid het reglement aangaande de hernieuwing/verlenging van de 
30-jarige concessies ifv begraafplaatsen te herzien en nabestaanden de mogelijkheid te bieden te opteren 
voor een verlenging per 10 jaar?” 

Vraag 4. vraag raadslid X. Pruvoost: toestand straatnaamborden 

“Bij mobiliteitsvereniging Touring komen steeds meer meldingen binnen over het ontbreken van 
straatnaamborden. Touring voerde naar aanleiding van het aantal toegenomen meldingen zelf controles uit, 
via steekproeven in een 50-tal gemeentes.  
Uit die controles zou echter blijken dat ongeveer de helft van de straten geen of geen goed zichtbaar 
naambord heeft. Nochtans moeten die borden duidelijk zichbaar, gemakkelijk te vinden en goed leesbaar 
zijn vanuit alle mogelijke verkeerssituaties.  
Mijn concrete vragen: 
- Heeft onze stad een zicht op de toestand en de aanwezigheid van de straatnaamborden, zowel in het 

centrum als in de deelgemeenten? Indien niet, is het stadsbestuur bereid een onderzoek hiertoe te 
voeren?  

- Hoeveel klachten komen er binnen via burgers over geen of slechte straatnaamaanduiding? 
- Loopt er binnen de stad een onderhoudsprogramma om onleesbare, kapotte, verdwenen of slecht 

geplaatste borden te vervangen?  
- Welk budget is hiervoor voorzien?” 

Vraag 5. vraag raadslid T. Demuytere: volkstuintjes 

 “Naar aanleiding van mijn vraag in een vorige gemeenteraad i.v.m.het inrichten van volkstuintjes in onze 
stad, kreeg ik al heel wat reacties en vragen van geïnteresseerde inwoners. Het gaat vooral over mensen die 
een appartement betrekken. 
Recent werd door de eigenaars van een uitdovend tuinbouwbedrijf in Desselgem aan het schepencollege 
voorgesteld om een of meerdere percelen van hun vrijkomende  gronden over te nemen voor het inrichten 
van stadstuintjes. De ligging van deze gronden is alvast centraal gelegen  in groot-Waregem. 
Mijn vragen hieromtrent : 
1. Over welke totale oppervlakte gaat het hier? 
2. Hebben de betrokken eigenaars al een antwoord gekregen van het Schepencollege? 
3. Zou het niet opportuun zijn om (eventueel met de Minaraad) een of meerdere bezoeken te brengen aan 

reeds bestaande volkstuintjes (In Izegem bijvoorbeeld is men momenteel 12 tuintjes aan het aanleggen) 
4. Kan er geen algemene oproep komen ( bv. In de Sprong of in de stadskrant  in het Gouden Blad) naar 

potentiële eigenaars van vrijliggende gronden . 
- Welke minimum oppervlakte van het te ontwikkelen perceel stelt het Schepencollege voor?” 

Vraag 6. vraag raadslid X. Wyckhuyse: vraag naar uitbreiding van vaste en mobiele camera's in Waregem 

“Het is algemeen bewezen dat overal waar camera‟s hangen de criminaliteit daalt en de politie regelmatig 
vandalen en dieven kan oppakken door de beelden van die camera‟s.  Momenteel hangen er camera‟s in en 
rond het Pand en omliggende straten maar dit is veel te weinig voor een centrumstad.  Door het hangen van 
extra camera‟s en het aankopen van enkele mobiele camera‟s, die kunnen geplaatst worden daar waar de 
politie meer meldingen krijgt van criminaliteit, kan de criminaliteit alleen maar verminderen en potentiële 
daders afschrikken. 
Recentelijk konden we in de kranten lezen dat de lokale politie nu naar horecazaken en handelaars gaat om 
beelden te gaan bekijken dat die handelaars hebben genomen met hun eigen camera‟s.  Bijkomend deed de 
burgemeester een oproep naar de NMBS om extra camera‟s te hangen rond het station van Waregem omdat 
daar bijna 1/3 van alle fietsdiefstallen in de zone Mira gebeuren. 
De camera‟s zouden tevens kunnen gebruikt worden bij grote evenementen en sportwedstrijden in 
Waregem.  Met Waregem Koerse worden er ook jaarlijks extra camera‟s gehangen om het politiewerk 
gemakkelijker te maken.   
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Een vergelijking maken met „Big Brother‟ is een verkeerde vergelijking maken.  De camera‟s van Big Brother 
dienden om sensatiebeelden te verspreiden naar de kijkers van commerciële zenders.  De camera‟s die onze 
stad worden gehangen zijn er om criminaliteit te filmen, te bestrijden en te veroordelen.  
Het is duidelijk dat horecazaken en handelaars vragende partij zijn voor het hangen van extra camera‟s, in 
alle grote steden wordt dit met succes gedaan.  In Mechelen blijkt zelfs de cameraregistratie van wagens 
een groot succes te zijn omdat de politie daardoor regelmatig via die beelden inbrekers heeft kunnen 
vatten. 
Duidelijk: ik wens Waregem niet af te schilderen als een onveilige stad met grote criminaliteit maar ik hoor 
toch wekelijks dat er in huizen en winkels werd ingebroken, dat er fietsen worden gestolen, dat men 
wagens heeft beschadigd, dat men terrasmeubels steelt, enz. 
Vraag 1: Is het stadsbestuur bereid om, in fases, extra vaste en mobiele camera‟s te installeren? 
Vraag 2: Is het stadsbestuur bereid om samen met de politie dmv camerabeelden de criminaliteit aan te pakken? 
Vraag 3: Heeft de stad de moed en de ambitie om misschien als eerste stad in Zuid-West-Vlaanderen ook 
een project op te starten waarbij alle wagens die Waregem in- en uitrijden, worden geregistreerd.” 

Vraag 7. vraag raadslid M. Verhellen: bescherming van de oversteekplaats aan de Zuiderlaan/Meersstraat 

“Door AWV werden onlangs op de Westerlaan paaltjes geplaatst om het doorrijden op de linksafslaande 
voorsorteerstroken van de Jozef Duthoystraat en Henri Lebbestraat te verhinderen. Een ingreep die de 
verkeersveiligheid ten goed komt. We moeten echter vaststellen dat de door de stad gevraagde bescherming 
van de oversteekplaats aan de Zuiderlaan/Meersstraat uitblijft.  
Graag enige duiding op de e.k. gemeenteraad.” 

Vraag 8. vraag raadslid D. Cloet: in- en uitrit containerpark Lindestraat 

“In de gemeenteraad van juni 2012 stelde gewezen gemeenteraadslid Guy Van den Eynde de vraag of  een 
spiegel een oplossing kon bieden aan de zichtbaarheid bij het uitrijden van het containerpark in de 
Lindestraat, omdat geparkeerde wagens langs de kant van het containerpark het  zicht belemmeren. 
Er werd beaamd door de bevoegde schepen dat dit een gevaarlijke situatie is, maar een spiegel werd 
afgewezen omwille van verschillende redenen: moeilijk in te schatten van de snelheid, minder zicht in het 
donker, vorst en condens.  Een parkeerverbod langs beide zijden werd overwogen. 
Nu, een jaar en vier maanden later is er nog niets aan die situatie verholpen.  
Vandaar onze vragen:  
In hoeverre is deze gevaarlijke situatie ondertussen onderzocht?  
Tot welke oplossingen is dit onderzoek gekomen? 
Wanneer worden deze oplossingen uiteindelijk toegepast? 
Hoeveel spiegels zijn ondertussen al weggenomen in Waregem, aangezien spiegels niet efficiënt verklaard 
werden in de gemeenteraad van juni 2012? “ 

Vraag 9. vraag raadslid K. Delie: veiligheid van de website 

“Graag had ik volgende vraag gesteld tijdens de gemeenteraad. 
Recent las ik in de krant dat er door een hacker ingebroken werd in de website van de stad Zottegem.  Ook 
andere overheden worden soms geconfronteerd met dergelijke aanvallen. 
Is de stad voorbereid op dergelijke cyberaanvallen?” 

Vraag 10. vraag raadslid D. Cloet: wachtlijsten zwemlessen zwembad de Treffer 

“Veel mensen klagen over de lange wachtlijst voor zwemlessen in het stedelijk zwembad De Treffer. 
Sommige mensen verplaatsen zich naar andere gemeenten hiervoor.  Dit kan sowieso de bedoeling niet zijn. 
In Sint-Eloois-Vijve ligt er een prima instructiezwembad: klein en overzichtelijk, ondiep, warme 
watertemperatuur en warme omgevingstemperatuur, geen oorverdovend lawaai voor een beginnend 
zwemmertje. Enkele van de Waregemse sportfunctionarissen hebben er destijds succesvol lesgegeven en 
weten welke voordelen het zwembad biedt voor zwemlessen. Het is aangewezen om daar zwemlessen te 
geven, zeker gelet op de wachtlijsten voor het zwembad in het centrum. 
Daarom onze vraag :  
Is de bevoegde schepen bereidt om in het verleden genomen beslissingen hieromtrent te herzien en het 
zwembad in Sint-Eloois-Vijve na de schooluren toch in te zetten voor watergewenning en zwemlessen?” 

23. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 3 september 2013. 

Uitslag van de stemming: 
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- 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 

Waregem, 30 september 2013 

 

 
Guido De Langhe 
Secretaris 

Kurt Vanryckeghem 
Burgemeester 

 


