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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus dd° 26 februari 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten

Relevante documenten
-

Schrijven van de kerkfabriek van Sint-Martinus houdende de notulen van de vergadering van de
kerkraad van 26 februari 2019

Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen.

Openbare veiligheid
2.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
doortocht van "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" op 6april 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.

Relevante documenten
-

De aanvraag van “peloton”, organisator van het wielerevenement ‘Ronde van Vlaanderen Cyclo
– We Ride Flanders’, om op zaterdag 06 april 2019 deze tocht te laten voorbij trekken in Ronse;

Feiten/context/motivering
- De organisatie van de wekelijkse zaterdagmarkt en de noodzaak deze gedeeltelijk te verplaatsen
naar de rijbaan :
- in de Zuidstraat, tussen de Grote Markt – Spillegem en de Oude Vesten,
- in de Hospitaalstraat tussen de Priesterstraat en de Grote Markt
- op de rijbaan op de Grote Markt, tussen de Hospitaalstraat en de Zuidstraat;
- Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op
het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op zaterdag 06 april 2019, tussen 07u00 en 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren :
- in de Kanarieberg
- in de Rijkswachtdreef
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- in Hogerlucht, op de rijbaan tussen de Ommegangstraat en Kammeland
- in Broeke, op de rijbaan, tussen Kammeland en Glorieuxlaan
- in de de Biesestraat
- in de Hospitaalstraat
- in de St.-Martensstraat, tussen huis n° 25 en de Priesterstraat
- in de Priesterstraat, tussen het kruispunt met de St.-Martensstraat en de Kleine Markt
- in de Kruisstraat, tussen huis n° 33 en Broeke, aan de rechterzijde van de rijbaan
- in de Oudestraat.
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.
Artikel 2.
Op zaterdag 06 april 2019, tussen 08u30 en 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
het verkeer op de Kruisstraat richting Oudenaarde vanaf de toegang tot het park de Malander, op één
rijstrook te brengen tot voorbij het huis n° 341. De wegversmalling wordt aangeduid onder de
voorwaarden omschreven in het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen.
Artikel 3.
Op zaterdag 06 april 2019, tussen 08u30 en 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
wordt voor het verkeer op de Kruisstraat richting Oudenaarde vanaf de toegang tot het park de
Malander, tot het kruispunt met de Zandstraat een snelheidsbeperking ingevoerd tot 50km/u. De
snelheidsbeperking wordt aangeduid met borden C43 (50km/u).
Artikel 4.
Op zaterdag 06 april 2019, tussen 08u00 en 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
éénrichtingsverkeer in te voeren :
- in de Kanarieberg, van de Ninoofsesteenweg in de richting van de Boekzitting
- in de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef, van de Kanarieberg in de richting
van de Rijkswachtdreef
- in de Rijkswachtdreef, van de Boekzitting in de richting van de Ommegangstraat
- in de de Biesestraat, vanaf het kruispunt met J.B. Mouroitplein
- in de Hospitaalstraat
- op de Grote Markt
- in de St.-Martensstraat, vanaf de parking achter het stadhuis naar de Priesterstraat
- in de Priesterstraat, vanaf het kruispunt met de St.-Martensstraat tot de Kleine Markt
- op het Kaatsspelplein, vanaf de Kleine Markt tot de Watermolenstraat
- in de Karnemelkbeekstraat, vanaf de Rozenaaksesteenweg in de richting van Eysdaele
Het éénrichtingsverkeer kan aangeduid worden met borden F19 en C1.
Artikel 5.
Vanaf vrijdag 05 april 2019 13u00 tot zaterdag 06 april 2019 omstreeks 21u00 en zolang als nodig in
het kader van de activiteit, zal parkeerverbod gelden in de St.-Martensstraat op de ruimte gekend als
‘de parking achter het stadhuis’, over 10 plaatsen langs de buitenmuur rechts richting Priesterstraat,
tellend vanaf de fietsstalling aan de doorgang tussen Brasserie Harmonie en het stadhuis.
Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 6.
In het kader van de organisatie van de openbare markt op zaterdag 06 april 2019, parkeerverbod in te
voeren van 05u00 tot 14u00 :
- in de Zuidstraat, tussen de Grote Markt – Spillegem en de Oude Vesten,
- in de Hospitaalstraat tussen de Priesterstraat en de Grote Markt
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1 voorzien van een onderbord met vermelding
van datum en uurgroep waarop het verbod zal gelden.
Artikel 7.
In het kader van de organisatie van de openbare markt op zaterdag 06 april 2019, van 05u00 tot 14u00,
naast het gebruikelijk verbod van doorgang in de Peperstraat en op de Grote Markt tussen de
Peperstraat en het kruispunt met het Spillegem – Zuidstraat, verkeersverbod in te voeren :
- in de Zuidstraat, tussen de Grote Markt – Spillegem en de Oude Vesten,
- in de Hospitaalstraat tussen de Priesterstraat en de Grote Markt
- op de rijbaan op de Grote Markt, tussen de Hospitaalstraat en de Zuidstraat;
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden C3 op schraag.
Artikel 8.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 9.

3/9

De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 10.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Oudenaarde,
aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde.

3.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
show van getunde wagens in de Klein Frankrijkstraat op 30 mei 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
de aanvraag van de heer David Maes, wonende Blauwesteen 215 in Ronse, om op donderdag 30 mei
2019 een autoshow voor getunede voertuigen te organiseren in de Klein Frankrijkstraat in Ronse,
tussen Lievensveld en de Schoonboeke;
Feiten/context/motivering
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op donderdag 30 mei 2019, vanaf 05u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren in de Klein Frankrijkstraat. Het verbod kan aangeduid worden met
verkeersborden E1.
Artikel 2.
Op donderdag 30 mei 2019, vanaf 05u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
zal in de Klein Frankrijkstraat verkeersverbod gelden. Het verbod zal aangeduid worden met
verkeersborden C3 op schraag aan het kruispunt Klein Frankrijkstraat – Schoonboeke , aan het
kruispunt Klein Frankrijkstraat – Weverijstraat, aan het kruispunt Klein Frankrijkstraat – Livensveld en
Klein Frankrijkstraat - Industriëlestraat.
Artikel 3.
Op donderdag 30 mei 2019, vanaf 05u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit
zal in de Industriëlestraat en in Lievensveld enkel het plaatselijk verkeer toegelaten worden. De
maatregel zal aangeduid worden met een bord C3 en onderbord ‘uitgezonder plaatselijk verkeer’ aan
het kruispunt Ninoofsesteenweg – Industriëlestraat en aan het kruispunt Lievensveld –
Maagdenstraat.
Artikel 4.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 5.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 6.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.

Beheer patrimonium en infrastructuur
4.

Opmaak sloopopvolgingsplan voor de gebouwen gelegen te Ronse, Bruul 2,3,4,
Bredestraat 4 en Beekstraat 2 en 6. Goedkeuring.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/034 van de technische dienst van 28 februari 2019.

Feiten/context/motivering
-

In het kader van de afbraakwerken van de gebouwen gelegen te Ronse, Bruul 2,3,4,
Bredestraat 4 en Beekstraat 2 en 6 werd een prijsofferte bij verschillende firma’s aangevraagd.
De firma BK Ecosys uit Gent heeft de meest prijsgunstige offerte aangeboden voor het opmaken
van een sloopopvolgingsplan en het uitvoeren van een controlebezoek. De kostprijs bedraagt
€7.537 exclusief btw en €9.119,77 inclusief btw voor bovenvermelde gebouwen.
Het nodige krediet is voorzien in het investeringsbudget 2019, algemene rekening 2210000
beleidsitem 06100.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
Akkoord te gaan dat de werken voor het opmaken van een sloopopvolgingsplan en het uitvoeren van
een controlebezoek wordt toegekend aan de firma BK Ecosys uit Gent voor de prijs van €9.119,77
inclusief btw.

Wonen en omgeving
5. Lijst voorkooprechten 7 maart 2019
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Relevante documenten
-

Lijst van voorkooprechten van 7 maart 2019
Uitgesteld voorkooprecht eigendom Libbrechtstraat 35

Besluit:
Artikel 1:
Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen.

Mobiliteit
6. Earth Hour 2019. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- het nieuw decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
- nota milieu-DZH 2011/016 en beslissing CBS van 7 februari 2011 akkoord te gaan met de deelname
aan Earth Hour 2011 en het doven van de monumentenverlichting door Eandis tijdens het weekend
van 26 maart 2011
- nota milieu-DZH 2012/023 en beslissing CBS van 27 februari 2012 akkoord te gaan met deelname aan
Earth Hour 2013 en aan Eandis te vragen om tijdens het weekend van 31 maart 2012 gratis de
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of bekabeling
- nota MOB-DZH 2013/017 en beslissing CBS van 25 februari 2013 akkoord te gaan met deelname aan
Earth Hour 2013 en aan Eandis te vragen om tijdens het weekend van 23 maart 2013 gratis de
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of bekabeling
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- nota MOB-DZH 2014/009 en beslissing CBS van 24 februari 2014 akkoord te gaan met deelname aan
Earth Hour 2014 en aan Eandis te vragen om tijdens het weekend van 29 maart 2014 gratis de
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of bekabeling
- nota MOB-DZH 2015/024 en beslissing CBS van 23 maart 2015 akkoord te gaan met deelname aan
Earth Hour 2015 en aan Eandis te vragen om tijdens het weekend van 28 maart 2015 gratis de
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of bekabeling
- nota MOB-DZH 2016/0007 en beslissing CBS van 1 februari 2016 akkoord te gaan met deelname aan
Earth Hour 2016 en aan Eandis te vragen om tijdens het weekend van 19 maart 2016 gratis de
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of bekabeling
- nota MOB-DZH 2017/005 en beslissing CBS van 6 februari 2017 akkoord te gaan met deelname aan
Earth Hour 2017 en aan Eandis te vragen om tijdens het weekend van 25 maart 2017 gratis de
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of bekabeling
- nota MOB/DZH 2018/008 en beslissing van CBS van 19/02/2018 akkoord te gaan met deelname aan
Earth Hour 2018 en aan Eandis te vragen om tijdens het weekend van 24 maart 2018 gratis de
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of bekabeling
- brief Eandis dd. 26 februari 2019 over Earth Hour 2019
Feiten/context/motivering
Sinds 2009 roept WWF de hele wereld op om deel te nemen aan Earth Hour: gedurende één uur
worden wereldwijd alle lichten gedoofd als krachtig signaal tegen de klimaatopwarming. Earth Hour gaat
dit jaar door op zaterdag 30 maart. Tussen 20u30 en 21u30 doven wereldwijd meer dan één miljard
mensen de verlichting. Ook als stadsbestuur kunnen we dit voorbeeld volgen. Fluvius staat de
stadsbesturen hierin bij en dooft dat weekend gratis de monumentenverlichting die daartoe is uitgerust
met specifieke ontvangers en/of bekabeling. Aangezien het sensibiliseren rond lichthinder past binnen
het lokaal duurzaam beleid, wordt voorgesteld om net als de voorbije jaren in te gaan op het aanbod van
Fluvius en de monumentenverlichting te doven tijdens het weekend van Earth Hour. Via de website van
de stad en stadsberichten in Rondom zullen burgers ook opgeroepen worden om deel te nemen aan
Earth Hour.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord met de deelname aan Earth Hour 2019 en vraagt aan Fluvius om tijdens het weekend
van 30 maart 2019 gratis de monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke
ontvangers en/of bekabeling.

Leven en welzijn
7.

Stedelijke adviesraad voor cultuur, werkgroep erfgoed. Goedkeuring van het budget 2019
en actieplan 2019-2024.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Collegebeslissing d.d. 28 januari 2019 tot oprichting van een werkgroep ‘erfgoed’ bij de
Stedelijke Cultuurraad.
Collegebeslissing van 4 maart 2019, houdende goedkeuring van het reglement terzake, meer
bepaald artikel 12.

Relevante documenten
Financieel verslag van de werkgroep ‘Fiertel-Unesco dd° 1 januari 2019, ingevolge artikel 13 van
genoemd reglement.
Feiten/context/motivering
Vraag tot voorzien van 24.000 euro ingevolge de prognose voor de werking 2019.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord met het inschrijven van een bedrag van 24.000 euro voor de initiatieven die de
werkgroep ‘erfgoed’ voorziet voor 2019 en dit in het kader van het voorgelegde actieplan 2019-2024.
Artikel 2:
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Vraagt om de omschrijving van de opdracht te detailleren en de betaling van de gepresteerde
diensten te spreiden in functie van de voortgang (fasering).

8. Organisatie zorgcafé in Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Relevante documenten
Nota Luc Balcaen - Zorgcafé
Feiten/context/motivering
Het ‘zorgcafé’ is een pilootproject van VDAB. Ronse krijgt de kans om als eerste in te stappen. De
zorgsector is één van de grootste werkgevers in Ronse met vele openstaande vacatures. In het
project ligt de klemtoon op niet-werkenden en niet-werkzoekenden toe te leiden naar de zorg. Het is
niet meteen een jobbeurs maar een project om mensen die nu nog niet actief zijn toe te leiden tot een
opleiding in de zorg, met een onmiddellijk zicht op werk.
Het zorgcafé zou plaats vinden op woensdag 5 juni 2019 in de Botaniek.
Het zou dan ook heel mooi zijn mocht Ronse hier een trekkersrol kunnen in vervullen.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om in te stappen in het pilootproject ‘zorgcafé’ van VDAB. Dit te organiseren in de
Botaniek op woensdag 5 juni 2019.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met de verkenning om een nieuwe opleiding zorg of veiligheid te organiseren in
Ronse.
Artikel 3:
De cel tewerkstelling van het OCMW hierbij te betrekken.

Intergemeentelijke samenwerking
9. Audio. Goedkeuring van de statutenwijziging.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56§1.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 482 en 476.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding van de
Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot Audio.
De statuten van de welzijnsvereniging Audio, artikel 32.

Relevante documenten
-

E-mail d.d. 1 maart 2019 van Audio betreffende de statutenwijziging.
Statuten met wijzigingen.
De nieuwe statuten.

Feiten/context/motivering
Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in medeeigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne
audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en
ondersteuningsopdrachten.
Op 7 december 2018 besliste de raad van bestuur Audio een statutenwijziging voor te stellen aan de
volgende algemene vergadering van Audio.
Conform artikel 482 van het decreet over het lokaal bestuur dient de raad van elke individuele
deelgenoot de statutenwijziging goed te keuren alvorens deze statutenwijziging ter validatie voor te
leggen aan de algemene vergadering Audio.
De voornaamste wijzigingen aan de statuten betreffen aanpassingen n.a.v.
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-

het decreet over het lokaal bestuur m.n. met betrekking tot nieuwe terminologie, nieuwe regels
over de bestuursorganen en de bestuurlijke werking;
BBC-regelgeving m.n. aanpassing aan BVR 25 juni 2010 en BVR 30 maart 2018;
btw-wetgeving m.n. aanpassing aan de wetgeving m.b.t. toepassing btw-vrijstelling voor
kostendelende verenigingen;
andere (semantische) aanpassingen.

In het schrijven van Audio van 1 maart 2019 wordt aan het lokaal bestuur Ronse gevraagd om de
statutenwijziging van Audio op te nemen als agendapunt op de volgende gemeenteraad.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Organisatieontwikkeling
10. Verplaatsing van de gemeenteraad naar CC De Brouwerij en ingebruikname
gemeenteraadszaal door stadsdiensten . Beslissing.

Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Feiten/context/motivering
In het kader van de integratie van de personeelsdienst van het Stadsbestuur en de personeelsdienst
van het OCMW is er behoefte aan meer ruimte dan deze die momenteel voor handen is.
In het kader van de creatie van het nieuwe onthaal van het Stadhuis ter hoogte van het huidige bureel
van de dienst communicatie, moet er een nieuwe ruimte gezocht worden om Erwin Huyghe en An Van
Wymeersch in te huisvesten.
Er werd reeds beslist om de huidige vergaderzaal “college” te verplaatsen naar de vergaderzaal
“Salon van de Burgemeester”. Hiervoor moet enkel nog het losstaand scherm verplaatst worden, de
elektrische voorzieningen en bekabelingen werden ook reeds aangepast in het “Salon van de
Burgemeester” om de colleges daar te kunnen laten doorgaan.
In het kader van de werken die nog uitgevoerd moeten worden t.h.v. de personeelsdienst, nl. het
afwerken van de gang moet ook beslist worden of de verhoogde ruimte voor bezoekers GR-zaal
gedeeltelijk dan wel volledig moet verwijderd worden.
We stellen voor om de huidige GR-zaal te verplaatsen naar CC De Brouwerij. De GR is immers een
zeer grote ruimte die actueel slechts 1 maal per maand wordt gebruikt. Alle voorzieningen zijn in CC
De Brouwerij reeds getroffen om de GR-zaal daar te kunnen laten plaatsvinden. Ook de audio zou
eenvoudig aan te passen zijn zodat de livestream ook in De Brouwerij kan plaats vinden.
We stellen eveneens voor om van de huidige vergaderzaal “College” een bureel te maken. Van de
verhoogde ruimte voor publiek GR-zaal kan eveneens een bureel of vergaderzaal gemaakt worden.
De huidige GR-zaal zal ook nog eens onder verdeeld worden in nog 2 extra burelen.
Het voordeel van deze wijziging is dat de integratie van de Personeelsdienst van het Stadsbestuur en
de Personeelsdienst van het OCMW dan eenvoudig te realiseren is.
Een ander voordeel is dat zowel Erwin Huyghe, An Van Wymeersch en Patricia Nachtergaele dan ook
naar deze bijgemaakte burelen kunnen verhuizen, zodat de volledige Back-office van de afdeling
Organisatie Ontwikkeling zich op het 2e verdiep kan bevinden in tegenstelling tot de huidige situatie
waar de dienst overal verspreid werd in het Stadhuis. Bovendien creëren we op die manier op de
gelijkvloers bijkomende ruimte die in de toekomst kan gebruikt worden door de dienst omgeving op
het ogenblik dat we de annexe moeten slopen. Op die manier kunnen we de huur van
bureaucontainers en de ermee gepaard gaande kosten vermijden.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord om de gemeenteraadszaal te verplaatsen naar CC De Brouwerij.
Artikel 2:
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Gaat akkoord om de huidige gemeenteraadszaal her in te richten zodat er 3 nieuwe burelen bij
gemaakt kunnen worden.

11. Wijziging kieswijken. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Algmeen Kieswetboek.
De wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement.
Wet van 16 juli 1993 inzake de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement met
uittreksel uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervoming der instellingen.
Feiten/context/motivering
Bij manuele stemming mogen er per stembureau maximum 800 kiezers worden toegelaten.
In kieswijk 4 zijn er op dit ogenblik per stembureau 815 kiezers ingeschreven.
In kieswijk 5 zijn er op dit ogenblik per stembureau 740 kiezers ingeschreven.
Aangezien er in kieswijk 4 60 kiezers teveel zijn opgenomen en in kieswijk 5 er nog 240 kiezers extra
kunnen worden toegevoegd, is het aangewezen om een aantal straten van kieswijk 4 over te hevelen
naar kieswijk 5.
Indien de Konrad Adenauerstraat, de Robert Schumanstraat en de Paul-Henri Spaakstraat worden
verwijderd in kieswijk 4 en toegevoegd in kieswijk 5, voldoen alle stembureaus aan de wettelijke
voorwaarden.
Het verschil in afstand tussen deze straten en kieswijk 4 of kieswijk 5 bedraagt maximum 300 meter.
Besluit:
Artikel 1:
Om qua aantal kiezers per stembureau aan de wettelijke voorwaarden te voldoen, worden de straten
Konrad Adenauerstraat, Robert Schumanstraat en Paul-Henri Spaakstraat uit kieswijk 4 verwijderd.
Artikel 2:
De straten Konrad Adenauerstraat, Robert Schumanstraat en Paul-Henri Spaakstraat worden
toegevoegd aan kieswijk 5.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Gemachtigd ambtenaar

Burgemeester

Danny De Brakeleer

Luc Dupont
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