Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 29 JULI 2019

Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde,
schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Afwezig: Ignace Michaux, schepen
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AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Stad Ronse/Belgische Staat: taalfaciliteiten: uitspraak rechtbank eerste aanleg Brussel inzake
gerechtelijke procedure. Kennisname vonnis en beslissing opdracht hoger beroep.
2. Notulen vergadering Kerkraad 0-L-Vrouw van Altijddurende bijstand (Klijpe) 7 juni 2019.
Kennisname.
3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 13 juni 2019. Kennisname.
4. Notulen vergadering Kerkraad Sint Martinus 25 juni 2019. Kennisname.
5. Notulen vergadering Kerkraad Centraal Kerkbestuur 26 juni 2019. Kennisname.
Openbare veiligheid
6. Financiering Activa gemeenschapswachten 2e semester '19 - goedkeuring
7. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
rommelmarkt in de wijk Stookt op 7 september 2019. Beslissing.
8. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van Ronse
Run op 22 september 2019. Beslissing.
9. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
mountainbike-event op 23, 24 en 25 augustus 2019. Beslissing.
10. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
bijeenkomst van oldtimerwagens op 20 september 2019. Beslissing.
11. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
septemberkermis in Louise-Marie van 20 tem 23 september 2019. Beslissing.
12. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van antiek- en
brocantenmarkt op De Vrijheid op 11 en 25 augustus 2019. Beslissing.
13. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
bevrijdingsfeesten op 7 september 2019. Beslissing.
Beheer patrimonium en infrastructuur
14. Overeenkomst met Aquafin voor de overname van de nieuwe inspectieput op de collector in
Broeke. Goedkeuring.
15. Proces-verbaal van voorlopige oplevering - aankoop van twee aardgasvoertuigen voor de
stedelijke werkplaats. Goedkeuring.
16. Proces-verbaal van voorlopige oplevering - aankoop grafdelfmachine voor het stadsbestuur
Ronse. Goedkeuring.
17. Aankoop van werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de stedelijke
werkplaatsen voor 2020-2021-2022. Goedkeuring ontwerp en raming.
Wonen en omgeving
18. Afwkijking geluidsnormen Pleinconcert 09-08-2019. Beslissing.
19. Afwijking geluidsnormen Ronse op Scène 2019 – Grote Markt. Beslissing.
20. Afwijking geluidsnormen Ronse op Scène parking stadhuis. Beslissing.
21. Lijst voorkooprechten 25 juli 2019
Leven en welzijn
22. Actieplan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor project 'duurzame Prinskouter' goedkeuring
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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1.

Stad Ronse/Belgische Staat: taalfaciliteiten: uitspraak rechtbank eerste aanleg Brussel
inzake gerechtelijke procedure. Kennisname vonnis en beslissing opdracht hoger beroep.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56, 9°.
De collegebeslissing van 18 december 2017 waarbij meester Judo Frank aangesteld werd als
raadsman om na te gaan of de taalfaciliteitenregeling juridisch kan worden aangevochten voor
het Grondwettelijk Hof op basis van discriminatie.

Relevante documenten
-

Vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel d.d. 24 juni 2019 met
betrekking tot het faciliteitenstatuut van de Stad Ronse.
Mailbericht d.d. 3 juli 2019 van Meester Judo Frank met vraag tot beslissing hoger beroep.

Feiten/context/motivering
Het college heeft in zitting van 18 december 2017 meester Judo Frank aangesteld als raadsman om
na te gaan of de taalfaciliteitenregeling juridisch kan worden aangevochten voor het Grondwettelijk
Hof op basis van discriminatie.
Er werd een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel met betrekking tot het
faciliteitenstatuut van de stad Ronse opgestart.
Het Stadsbestuur heeft op 3 juli 2019 het vonnis ontvangen.
De rechtbank gaat niet in op het verzoek van de Stad Ronse om prejudiciële vragen te stellen aan het
Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie en verklaart de vordering tot schadevergoeding van de stad
vervolgens ongegrond.
Meester Judo Frank adviseert om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis.
Besluit:
Enig artikel:
Opdracht te geven aan meester Judo Frank om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis.

2.

Notulen vergadering Kerkraad 0-L-Vrouw van Altijddurende bijstand (Klijpe) 7 juni 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 0-L-Vrouw van Altijddurende bijstand (Klijpe) houdende het verslag van de Kerkraad
van 7 juni 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.
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3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 13 juni 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 Sint-Pieter houdende het verslag van de kerkraad van 13 juni 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

4. Notulen vergadering Kerkraad Sint Martinus 25 juni 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 Sint Martinus houdende het verslag van de kerkraad van 25 juni 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

5. Notulen vergadering Kerkraad Centraal Kerkbestuur 26 juni 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 het Centraal kerkbestuur houdende het verslag van 26 juni 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

Openbare veiligheid
6. Financiering Activa gemeenschapswachten 2e semester '19 - goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
- De wet van 15 mei 2007”Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van
de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet
- KB van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering
van de gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.
- MB van 17 september 2018ter uitvoering van het KB van 25 december 2017 tot bepaling van de
modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de
Strategische Veiligheids- en Preventieplannen
- Beslissing GR van 17/12/07 betreffende oprichting dienst gemeenschapswachten.
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Relevante documenten
Schuldvordering a : voor de periode 1/07/19 – 31/12/19
Feiten/context/motivering
In uitvoering van de 6e staatshervorming is er een nieuwe federale financiering voor
gemeenschapswachten. De financiële toelage wordt toegekend aan de gemeenten als bijkomende
tussenkomst in de loonkosten die voortvloeien uit de prestaties uitgevoerd door de
gemeenschapswacht ACTIVA pvp in het kader van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.
Ter dekking van de reële lasten van de tewerkstellingskosten kan de stad een jaarlijkse maximale
toelage van 17.200 euro per voltijds equivalent ontvangen. Deze nieuwe financiering komt in de plaats
van de vroegere federale activeringsmaatregel (RVA) en vermindering van de patronale bijdragen en
zal direct aan de stad betaald worden.
De schuldvordering die nu ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FOD Binnenlandse Zaken
handelt over de periode 1/07/19 – 31/12/19 , 1 HT ACTIVA pvp, nl Claudine Rousseau. Deze
schuldvordering van 40% voor een bedrag van 1720€ dient te worden goedgekeurd door de
gemeentelijke overheid.
Besluit:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het afrekeningsvoorstel aan de FOD Binnenlandse Zaken voor de
bijkomende financiering van de gemeenschapswacht Activa pvp voor het 2 e semester 2019 en
verklaart zich hiermee akkoord.

7.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
rommelmarkt in de wijk Stookt op 7 september 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 mevrouw Rita Cambier, verantwoordelijke bij de vereniging Curieus Stookt om op
zaterdag 07 september 2019 tussen 05u00 en 17u00, een rommelmarkt te organiseren in de Ernest
Solvaystraat en de Edmod Picardlaan in de wijk Stookt in Ronse;
Feiten/context/motivering
voornoemde activiteit geeft aanleiding t 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 07 september 2019 tussen 05u00 en 18u00 of zeker tot het einde van de activiteiten,
parkeerverbod in te voeren in de Ernest Solvaystraat, van het kruispunt met de Georges
Eeckhautstraat tot de Edmond Picardlaan en in de Edmond Picardlaan, Voornoemde maatregel zal
aangeduid worden door middel van de verkeerstekens E1.
artikel 2.
Op zaterdag 07 september 2019 tussen 05u00 en 18u00 of zeker tot het einde van de activiteiten, zal
in de Ernest Solvaystraat, van het kruispunt met de Georges Eeckhautstraat tot de Edmond
Picardlaan en in de Edmond Picardlaan verkeersverbod gelden. Het verbod zal aangeduid worden
door middel van verkeersborden C3 op schraag.
artikel 3.
Op zaterdag 07 september 2019 tussen 05u00 en 18u00 of zeker tot het einde van de activiteiten, zal
in de Hector Denisstraat, in de E. Solvaystraat en in de Georges Eeckhautstraat vanaf het kruispunt
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met de Stooktstraat, enkel het plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Deze maatregel zal aangeduid
worden met het verkeersteken C3 met een onderbord vermeldend : ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
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.

8.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van Ronse
Run op 22 september 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.

Feiten/context/motivering
de organisatie van RONSE RUN door de sportdienst van de stad Ronse, op zondag 22 september
2019, een recreatieve loopwedstrijd waarbij in de centrumstraten van de stad verschillende ronden
worden afgelegd;
het succes van de voorgaande edities – meer dan 600 deelnemers -;
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:
1. Opbouw van de startomgeving en plaatsen van de nodige nadars en afsluitingen langs het
parcours ter beveiliging van de deelnemers:
artikel 1.
Op zondag 22 september 2019, vanaf 07u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de
wedstrijden, parkeerverbod in te voeren :
- op de Grote Markt
- in de Ijzerstraat, op de parkeerstrook langs de huizenrij
- in de Joseph Ferrantstraat, tussen de toegang tot de parking J. Ferrant en het kruispunt met de
Politiekegevangenenstraat, op de parkeerstrook aan de pare kant van de huisnummers
- op de parking Joseph Ferrant
- in de Ninovestraat, tussen het rond punt Veemarkt en de A. Demetsstraat, aan de zijde van de pare
huisnummers
- op de Veemarkt en in de Verlorenstraat langs de rijbaan N57
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum-uurgroep
vermeldend waarop dit zal gelden.
2. Vrijwaren van de doorgang op het parcours
artikel 2.
Op zondag 22 september 2019, vanaf 10u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de
wedstrijden, parkeerverbod in te voeren :
- op het JB Mouroitplein,
- in de Wijnstraat, tussen de Schipstraat en het Franklin Rooseveltplein
- op het Franklin Rooseveltplein
- in de Hoogstraat, vanaf het Fr. Rooseveltplein tot de Fostierlaan
- in de Fostierlaan, aan de zijde van de pare huisnummers
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- in de Charles de Gaulestraat
- in de Stationsstraat, aan de zijde van de onpare huisnummers
- op het Winston Churchillplein, tussen de Stationsstraat en de aansluiting met de Ijzerstraat
- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat, aan de zijde van de onpare huisnummers
- in de Abeelstraat, tussen het kruispunt met de J.B. Dekeyserstraat en het Willocqsteegje, aan de
kant van de pare huisnummers
- in de Oude Vesten,
- in de Zuidstraat, tussen het kruispunt met de Grote Markt en de Oude Vesten en tussen het
kruispunt met het Kerkplein en het Barasteegje, telkens aan beide zijden van de rijbaan,
- in de Beekstraat, tussen het kruispunt met de Ninovestraat en de toegang tot het terrein van CC De
Ververij, tegenover huis nummer 3
- in de Wolvestraat, tussen het Antonia Depoorterplein en de toegang tot CC De Ververij aan de zijde
van de onpare huisnrs
- in de de Biesestraat
- in de Hospitaalstraat
- in Spillegem
- in de Nieuwebrugstraat tussen het de Malanderplein en de Devoskoer (toegang tot zone inschrijving)
Het verbod zal worden aangeduid met verkeerborden E1 voorzien van een onderbord met vermelding
van de datum-uur groep waarop het verbod zal gelden.
artikel 3.
Op zondag 22 september 2019, vanaf 07u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de
wedstrijd, verkeersverbod in te voeren:
- in de Peperstraat
- op de Grote Markt
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat – JB Mouroitplein en de Grote Markt
Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.
artikel 4.
Op zondag 22 september 2019, vanaf 12u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de
wedstrijd, verkeersverbod in te voeren binnen de buitenste omschrijving van het parcours,
inzonderheid:
- in de Hospitaalstraat
- in de de Biesestraat
- het Antonia Depoorterplein, kant van de (on)pare huisnrs
- in de St.-Pietersnieuwstraat, tussen de St.-Hermesstraat en de Priesterstraat ( achterzijde van de
basiliek)
- in de Wijnstraat, tussen het Aimé Delhayeplein en de St.-Cornelisstraat
- op het Franklin Rooseveltplein
- in de Hoogstraat, tussen het Franklin Rooseveltplein en de Fostierlaan
- in de Fostierlaan
- in de Charles de Gaullestraat
- in de Stationsstraat, tussen het kruispunt met de Charles de Gaullestraat en de aansluiting met het
W. Churchillplein
- op het W. Churchillplein, tussen de Stationsstraat en de aansluiting met de Ijzerstraat
- in de Charles Vandendoorenstraat
- in de J.B. Dekeyserstraat
- in de A. Demetsstraat
- in de Wolvestraat, tussen het Antonia Depoorterplein en de toegang tot CC De Ververij
- op de parking Joseph Ferrant
- op het Kerkplein
- op de parking Michel Portois
- in de Florent Devosstraat
- in de Albert Demetsstraat
- in de Ninovestraat, tussen de Albert Demetsstraat en het rond punt Veemarkt
- in de Beekstraat
- in Spillegem
Het verkeersverbod kan worden aangeduid met borden C3 op schraag.
artikel 5.
Op zondag 22 september 2019, vanaf 13u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de
wedstrijd, enkel het plaatselijk verkeer toe te laten :
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- in de Oswald Ponettestraat, tussen het kruispunt met de Fr. Brunneellaan - A.L. Van Hovestraat en
de Hoogstraat
- in de Hoogstraat, tussen de O. Ponettestraat en de Fostierlaan
- in de Collegestraat
- in de Elzelestraat, tussen de Oude Vesten en het kruispunt met de Olifantstraat – Bredestraat
- in de Ninovestraat, tussen het kruispunt met de O. Delghuststraat en het kruispunt met de A.
Demetsstraat
- in de S.M. Glorieuxlaan, tussen het kruispunt met de St.-Ambrosiusstraat en het Antonia
Depoorterplein
- in de St.-Cornelisstraat
De maatregel zal aangeduid worden met een bord C3 voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ en een bord F45c op schraag.
3. Omleggingen :
Artikel 6.
Op zondag 22 september 2019, vanaf 13u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de
wedstrijd, zal :
- De onderbreking van de N57 (Veemarkt en Verlorenstraat) worden aangeduid met
aanwijzingsborden F41 via de Ninovestraat – Oscar Delghuststraat en Bredestraat en terug.
- De onderbreking van de N48b ter hoogte de Ninovestraat – Adolf Demetsstraat, wordt aangeduid ter
hoogte het kruispunt met de O. Delghuststraat en volgt de omlegging naar Lessen via de Ninovestraat
– O. Delghuststraat en Bredestraat. De richting naar Leuze wordt vanaf de Elzelestraat over de Dr.
Decrolylaan naar de St.-Sauveurstraat en 4 Maartlaan richting N60 aangeduid.
- De onderbreking van de S.M. Glorieuxlaan richting Ninovestraat en Elzelestraat wordt aangeduid via
Broeke – Kammeland – Hogerlucht – Ommegangstraat en Savooistraat naar Ninovestraat, waar de
andere richtingen zoals hierboven beschreven hun weg vinden.
- Om reden van mobiliteit zal in de St.-Cornelisstraat het eenrichtingverkeer tussen de Neerhofstraat
en de Fabriekstraat omgedraaid worden. De borden C1 en F19 worden daartoe van plaats verwisseld.
artikel 7.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 8.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 9.
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.

9.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
mountainbike-event op 23, 24 en 25 augustus 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 Simon Lamon, VZW Summerbike, Wolfabriekstraat 8 in 9700 Oudenaarde,
om op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 een reeks MTB-wedstrijden met
tijdsopname te mogen organiseren doortochten op het grondgebied van de stad Ronse;
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:
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Artikel 1:
Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019, wordt bij de start van de wedstrijden en
toertochten, telkens zolang als nodig in het kader van de activiteit, in de Zandstraat, kant Kluisbergen,
tussen de Hotondstraat en de Reybrouckstraat het aanliggende rijvak in de helft gedeeld door
plaatsing van nadarhekkens en staanders type 2, waardoor de rijbaan ook op de kant Ronse versmalt.
De maatregel zal aangeduid worden met borden A7b en A7c, naargelang de rijrichting.
artikel 2.
Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019, zal in de Zandstraat tussen het kruispunt
met de Fiertelmeers en de Rieke en verder langs alle plaatsen waar de rijbaan wordt versmald omwille
van de doortocht van de wedstrijden en toertochten, een parkeerverbod gelden.
Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden E1.
artikel 3.
Vanaf vrijdag 23 augustus 2019 om 09u00 tot zondag 25 augustus 2019 om 17u00 en zolang als
nodig in het kader van de activiteit, een snelheidsbeperking in te voeren,
a. tot 50 km/u:
- in de Zandstraat, tussen het kruispunt met de Hoogberg (Kluisbergen – Zulzeke) en het kruispunt
met de Rieke
- In de Zandstraat, tussen het kruispunt met de Berchemsestenweg en het kruispunt met de
Reybrouckstraat (kant Kluisbergen)
- op de Berchemsesteenweg, tussen de hoofdingang van Heynsdaele en de Scherpenberg
b. tot 30km/u :
- in de Zandstraat, tussen de Rieke en de Reybrouckstraat (kant Kluisbergen)
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden C43
artikel 4.
Vanaf vrijdag 23 augustus 2019 om 09u00 tot zondag 25 augustus 2019 om 17u00 en zolang als
nodig in het kader van de activiteit, een inhaalverbod in te voeren :
- in de Zandstraat, tussen het kruispunt met de Fiertelmeers en het kruispunt met de
Berchemsesteenweg
De maatregel kan aangeduid worden met het verkeersteken C35.
artikel 5.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 6.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 7.
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.

10. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
bijeenkomst van oldtimerwagens op 20 september 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
Gelet op de aanvraag van de heer Deblomme Franky, uit Ronse, om op vrijdag 20 september 2019
een bijeenkomst van oldtimerauto’s en een rondrit te mogen organiseren,
Feiten/context/motivering
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de
openbare veiligheid;
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Besluit:
Artikel 1:
Op vrijdag 20 september 2019, vanaf 18u00 tot 23u00 en zolang als nodig in het kader van de
activiteit, parkeerverbod in te voeren :
- op de Grote Markt, langs de rijbaan tussen de Peperstraat en Zuidstraat, aan de kant grenzend aan
het middenplein
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum - uurgroep
vermeldend waarop dit zal gelden.
artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 4.
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.

11. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
septemberkermis in Louise-Marie van 20 tem 23 september 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 vraag van de heer Bart Schiettecatte, voorzitter van het Feestcomité Louise-Marie, om op van
vrijdag 20 september 2019 tot en met maandag 23 september 2019 de Septemberkermis te LouiseMarie te organiseren;
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 zondag 22 september 2019, parkeerverbod in te voeren :
- van 04u00 tot 24u00, in de Kastanjestraat, aan de rechterzijde van de straat, vanaf de
Rijkswachtdreef
- van 06u00 tot 22u00 langs de gewestweg N454 vanaf kmpaal 3.0 (Rijkswachtdreef – Hof te
Fiennestraat) tot de grens met Maarkedal
- van 06u00 tot 22u00 langs de Schorissesteenweg, tussen de Landschapstraat (grens met
Maarkedal) en de Koekamerstraat
- van 06u00 tot 22u00 langs de Rijkswachtdreef
Dit verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
artikel 2.
Op zondag 22 september 2019, verkeersverbod in te voeren :
- in de Ommegangstraat (N454) op het grondgebied van de stad Ronse, vanaf kmpaal 3.0
(Rijkswachtdreef – Hof te Fiennestraat) tot de grens met Maarkedal, van 13u00 tot 19u00 en zolang
als nodig in het kader van de feestelijkheden, met uitzondering van de bussen van De Lijn;
- in de Ommegangstraat (N454) vanaf het grondgebied van de stad Ronse, even voorbij het kruispunt
met de Landschapstraat (Maarkedal) tot de Koekamerstraat, van 13u00 tot 19u00 en zolang als nodig
in het kader van de feestelijkheden, met uitzondering van het plaatselijk verkeer;
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- in de Kastanjestraat, van 00u00 tot 24u00 en zolang als nodig in het kader van de feestelijkheden,
met uitzondering van de bewoners van deze straat.
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden C3 voorzien van het passende onderbord.
artikel 3.
Van vrijdag 20 september 2019 tot maandag 23 september 2019 een snelheidsbeperking tot 30 km/u
in te voeren :
- in de Rijkswachtdreef
- in de Kastanjestraat.
- in de Ommegangstraat, vanaf kmpaal 3.0 (Rijkswachtdreef – Hof te Fiennestraat) tot de grens met
Maarkedal.
De maatregel zal aangeduid worden met borden C43.
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.

12. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van antieken brocantenmarkt op De Vrijheid op 11 en 25 augustus 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 Geert Van Den Hende, lid van VZW De Vrijheidstrijders, om op zondag 11
en 25 augustus en 08 september 2019, telkens tijdens de antiek- en brocantemarkt reeds vergund bij
besluit van de burgemeester op 28 juni 2019, gezien het drukke voetgangersverkeer en grote publieke
belangstelling en gezien binnen de omschrijving van ‘De Vrijheid’ door aan de gang zijnde werken de
Cypriaan de Rorestraat en het aanliggende park niet bruikbaar zijn voor de opstelling van
verkoopstanden, op de resterende data voor het evenement bijkomend de St.-Martensstraat te sluiten
voor alle verkeer, vanaf het Franklin Rooseveltplein tot de Priesterstraat;
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 zondag 11 en 25 augustus 2019, telkens vanaf 10u00 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader
van de activiteit, het verkeersverbod in de St.- Martensstraat uit te breiden tot de volledige straat,
zijnde vanaf het Franklin Rooseveltplein tot de Priesterstraat.
Het verkeer van het Fr. Rooseveltplein naar de Priesterstraat zal omgelegd worden via de Peperstraat
en Grote Markt.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.
Artikel 2:
Op zondag 11 en 25 augustus 2019, telkens vanaf 07u00 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader
van de activiteit, parkeerverbod in te voeren op de parkeerplaatsen grenzend aan de rijbaan in de St.Martensstraat tussen de woning n° 25 en de Priesterstraat.
artikel 3:
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De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden
artikel 4:
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 5:
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.

13. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
bevrijdingsfeesten op 7 september 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 werkgroep ‘Bevrijdingsfeesten Ronse’, om op zaterdag 7 september 2019 naar
aanleiding van de 75° verjaardag van de bevrijding van de stad Ronse bij het einde van WO II, een
begroeting te houden aan het monument van de bevrijding in de Engelsenlaan, een
herdenkingsmoment te organiseren aan het huis Zonneman in de Abeelstraat en een plechtigheid op
de Grote Markt;
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 zaterdag 7 september 2019 vanaf 07u00 tot 12u00 en zolang als nodig in het kader van de
activiteit, parkeerverbod in te voeren in de Engelsenlaan, tussen de Edmond Puissantstraat en het
rond punt met de Leuzesesteenweg.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 2:
Op zaterdag 7 september 2019 van 09u00 tot 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren op de parking aan het stedelijk zwembad in de Engelsenlaan.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 3:
Op zaterdag 7 september 2019, vanaf 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren op de Grote Markt.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 4:
Op zaterdag 7 september 2019, vanaf 10u30 of zolang als nodig in het kader van de activiteit,
verkeersverbod in te voeren in de Engelsenlaan, tussen de Edmond Puissantstraat en het rond punt
met de Leuzesesteenweg.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersboden C3 op schraag.
Artikel 5:
Op zaterdag 7 september 2019, vanaf 09u00 tot 12u00 en zolang als nodig in het kader van de
activiteit, parkeerverbod in te voeren in de Abeelstraat langs beide zijden van de rijbaan, vanaf huis
nummer 14 tot het kruispunt met de Oude Vesten – Hoogstraat.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 6:
Op zaterdag 7 september 2019, vanaf 18u00 tot 22u00 en zolang als nodig in het kader van de
activiteit, verkeersverbod in te voeren :
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- op de Grote Markt,
- in de Peperstraat,
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat – JB Mouroitplein en de Grote
Markt.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersboden C3 op schraag.
Artikel 7:
Op zaterdag 7 september 2019, vanaf 18u00 tot 22u00 en zolang als nodig in het kader van de
activiteit, in de Zuidstraat, tussen de Grote Markt en de Oude Vesten, enkel het plaatselijk verkeer toe
te laten.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersboden C3 voorzien van een onderbord met
vermelding “uitgezonderd plaatselijk verkeer” bevestigd op schraag.
Artikel 8:
Op zaterdag 7 september 2019, vanaf 07u00 tot 24u00, of zolang als nodig in het kader van de
activiteit, een parkeerverbod in te voeren in de Nieuwebrugstraat, tussen het rond punt met het de
Malanderplein en de Koer Devos aan de zijde van de pare huisnummers.
Artikel 9:
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 10:
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 11:
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
14. Overeenkomst met Aquafin voor de overname van de nieuwe inspectieput op de collector
in Broeke. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/112 van de technische dienst van 4 juli 2019.
Overeenkomst.
Toelating van Aquafin.

Feiten/context/motivering
-

-

Naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in Broeke wordt er een nieuwe
inspectieput geplaatst om de DWA-riolering aan te sluiten op de bestaande collector van
Aquafin. Na de voorlopige oplevering van de werken dient deze inspectieput overgedragen te
worden aan Aquafin.
Aquafin heeft voor deze kosteloze overdracht een overeenkomst opgesteld. Deze
overeenkomst bevat onder meer volgende bepalingen:
 Aquafin verleent aan RONSE de toelating om een aanpassing (nl. de bouw van een
bijkomende inspectieput) uit te voeren op de collector gelegen te Ronse in Broeke.
 Op datum van goedkeuring van de infrastructuur door Aquafin, die plaatsvindt na
voorlopige oplevering, gaat de hieronder beschreven infrastructuur over naar Aquafin: een
inspectieput in volle eigendom die in de grond, behorende tot het openbaar domein van
Broeke gelegen te Ronse, werd geplaatst, zoals aangeduid op het as-builtplan, dat aan
deze overeenkomst gehecht wordt. De bedoelde transactie gebeurt kosteloos.
 Vanaf datum overdracht infrastructuur zal Aquafin het beheer, incluis alle onderhoud, van
de overgenomen infrastructuur op zich nemen. RONSE blijft aansprakelijk voor alle
vroegere verbintenissen die zij op zich heeft genomen en zal Aquafin hiervoor vrijwaren
met uitsluiting van aansprakelijkheid voor Aquafin.
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RONSE zal binnen de 3 maand na de werken, door een landmeter, een beschrijving/ASBUILT-plan (pdf- en dwg-formaat) van de infrastructuur laten opstellen, opgesteld in
Lambert-72. Voormeld plan zal ter nazicht voorgelegd worden aan AQUAFIN. Dit plan
(deze plannen) wordt (worden) aan de overeenkomst gehecht en maakt (maken) er
integraal deel van uit. De kosten voor dit plan (deze plannen) vallen ten laste van RONSE.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de overeenkomst om de nieuwe inspectieput in Broeke na de wegen- en
rioleringswerken kosteloos over te dragen aan Aquafin.

15. Proces-verbaal van voorlopige oplevering - aankoop van twee aardgasvoertuigen voor de
stedelijke werkplaats. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/115 van de technische dienst, houdende het proces-verbaal van voorlopige
oplevering “Aankoop van twee aardgasvoertuigen voor de stedelijke werkplaats”.

Feiten/context/motivering
-

Op 15 juli 2019 werd door de heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur en de heer Patrick
Wandels, diensthoofd wegenis en logistiek, overgegaan tot voorlopige oplevering van de
levering “Aankoop van twee aardgasvoertuigen voor de stedelijke werkplaats”.
De levering werd uitgevoerd volgens de bepalingen van de overeenkomst met Fluvius en
heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de levering “Aankoop van twee aardgasvoertuigen
voor de stedelijke werkplaats” door de firma Garage Baert uit Kluisbergen, via de overeenkomst met
Fluvius.

16. Proces-verbaal van voorlopige oplevering - aankoop grafdelfmachine voor het
stadsbestuur Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/114 van de technische dienst, houdende het proces-verbaal van voorlopige
oplevering “Aankoop van een grafdelfmachine voor het stadsbestuur te Ronse”.

Feiten/context/motivering
-

Op 12 juni 2019 werd door de heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur en de heer Peter
Luwaert, diensthoofd groendienst, overgegaan tot voorlopige oplevering van de levering
“Aankoop van een grafdelfmachine voor het stadsbestuur te Ronse”.
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-

De levering werd uitgevoerd volgens de bepalingen van het bijzonder bestek en heeft geen
aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Er kan overgegaan worden tot vrijgave van de volledige borgsom.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de levering “Aankoop van een grafdelfmachine
voor het stadsbestuur te Ronse” door de firma Heylens M. BVBA uit Ternat.

17. Aankoop van werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de stedelijke
werkplaatsen voor 2020-2021-2022. Goedkeuring ontwerp en raming.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van
dagelijks bestuur.
- Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Relevante documenten
- Verslag 2019/090 van de technische dienst van 17 juli 2019.
- Bestek.
Feiten/context/motivering
-

In het kader van de opdracht “Aankoop werkschoenen en PBM's 2020-2021-2022” werd een
bestek met nr. A91 opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 incl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over
de exact benodigde hoeveelheden.
De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden in het exploitatiebudget van 2020,
2021 en 2022.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Het bestek met nr. A91 en de raming voor de opdracht “Aankoop werkschoenen en PBM's 2020-20212022”, opgesteld door de Technische Dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 45.000,00 incl. btw.
Artikel 2:
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het exploitatiebudget van 2020, 2021 en 2022.

Wonen en omgeving
18. Afwkijking geluidsnormen Pleinconcert 09-08-2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
- Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en latere wijzigingen
- Het Omgevingsvergunningsbesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en bijlagen
– en latere wijzigingen
- DABM - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en
latere wijzigingen
- Vlarem 2 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, met latere wijzigingen, in het bijzonder Hoofdstuk 6.7.
Niet-ingedeelde muziekactiviteiten:
Art. 6.7.1.
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op activiteiten waarbij muziek geproduceerd
wordt en die plaatsvinden in een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een
openbare inrichting als vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en op private inrichtingen.
Art. 6.7.2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1. openbare inrichtingen : alle inrichtingen, alsook hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling,
voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen
beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs;
2. private inrichtingen : woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen
welke niet voor het publiek toegankelijk zijn;
3. buurt : alle gebouwen of lokalen die in de onmiddellijke omgeving liggen en waarin zich personen
bevinden.
Art. 6.7.3.
§ 1. In de inrichtingen vermeld in artikel 6.7.1 mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door
muziek, LAeq,15min 85dB(A) [...] niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau gemeten als
LAmax,slow 92 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.
§ 2. Het geluidsniveau geldt op gelijk welke plaats in de inrichting waar zich in normale
omstandigheden publiek kan bevinden.
§ 3. Paragraaf 1 en 2 zijn niet van toepassing op private inrichtingen. Deze paragrafen zijn evenmin
van toepassing op andere activiteiten, vermeld in artikel 6.7.1, op voorwaarde dat :
1° de muziekactiviteit voorafgaand is aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsgrijpt; en
2° het college, vermeld in punt 1°, de muziekactiviteit toelaat. Die toelating kan evenwel alleen
gegeven worden indien het geluidsniveau in de inrichting LAeq,60min ≤ 100 dB(A) en de
muziekactiviteit gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid. Indien de muziekactiviteit doorgaat in
een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal moet cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan
a)
maximaal 12 gelegenheden per jaar;
b)
maximaal 2 gelegenheden per maand;
c) de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden
(ingeval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag
omvat, worden 2 kalenderdagen geteld).
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Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit, vermeld in paragraaf 3, toelaat
met een geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min, zijn de bepalingen
vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 1, 1°, 2° en 3°, van toepassing.
Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit, vermeld in paragraaf 3, toelaat
met een geluidsniveau van > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min, zijn de bepalingen
vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 2, van toepassing met uitzondering van de verplichting tot het
opmaken van een geluidsplan.
Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting > 100 dB(A)LAeq,60min zijn verboden.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt,
kan beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of
voor de duur van de muziekactiviteit.
Art. 6.7.4.
§ 1. De muziekactiviteiten, vermeld in artikel 6.7.1, moeten zo ingericht zijn dat de LAeq,1s,max
gemeten in de buurt :
1° niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);
2° niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);
3° niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A).
LA95,5min wordt gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen.
§ 2. De bepalingen van paragraaf 1 zijn niet van toepassing op de muziekactiviteiten, vermeld in
artikel 6.7.1, op voorwaarde dat het college van burgemeester en schepenen toelating heeft verleend
overeenkomstig artikel 6.7.3, § 3. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
waarin de muziekactiviteit plaatsvindt, kan beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het
maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit.
§ 3. De metingen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voor binnenshuis, vermeld in
artikelen 2 en 3 van bijlage 4.5.1.
Relevante documenten
-

Aanvraag afwijking ingediend op 03/07/2019, aangevuld op 15/07/2019
De nota 2019/015 van de dienst Omgeving
Het politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van een pleinconcert op het Winston Churchillplein en een deel van de
Stationsstraat op 9 augustus 2019 (CBS 24/06/2019

Feiten/context/motivering
Aanvrager: Stad Ronse
Plaats: Winston Churchillplein
Datum en tijdstip
-

Vrijdag 09/08/2019 van 19u tot 24u00

De aanvraag gebeurde ook voor de pleinconcerten van 12 juli (Kleine Markt) en voor 19 juli 2019
(J.B.Guissetplein), maar deze aanvraag is zonder voorwerp aangezien deze activiteiten reeds voorbij
zijn op het moment dat de aanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
Soort muziekactiviteit: rock / pop / soul / funk
Aantal deelnemers: 500
Gevraagde toelating: maximaal geluidsniveau: > 95dB(A) LAeq,15min en ≤100 dB(A) LAeq,60min
Verantwoordelijke geluid: Johannes Bellinck
Adviezen/visum
Advies Politie: er kan van uitgegaan worden dat de politie akkoord gaat met deze activiteit, op basis
van het politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van een pleinconcert op het Winston Churchillplein en een deel van de Stationsstraat op 9
augustus 2019 (CBS 24/06/2019).
Besluit:
Artikel 1:
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Er wordt een afwijking op de geluidsnormen verleend voor het Pleinconcert van 9 augustus op het
Winston Churchillplein/Stationsstraat onder volgende voorwaarden:
1. Maximaal geluidsniveau: ≤100 dB(A) LAeq,60min
2. De organisator/verantwoordelijke neemt de volgende maatregelen:
o Meten én registreren van het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit met
sonometer minstens klasse 2 of geluidsbegrenzer
o Visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau
o Oordopjes moeten gratis ter beschikking gesteld worden aan het publiek
o Voor activiteiten die luider gaan dan 95 dB(A) LAeq,15min moet het meettoestel ook de
gemiddelde geluidsdruk (LAeq) kunnen meten. Voor de hoogste norm van 100
dB(A)LAeq mag de organisator ook een meting in LAeq,15min uitvoeren. In dat geval
wordt er bij een niveau van maximum 102 dB(A)LAeq,15minuten van uitgegaan dat aan
de norm van 100 dB(A) LA eq, 60min is voldaan. In dit geval moet het meettoestel de
meetgegevens kunnen opslaan.
3. Logging geluidsvolume wordt binnen de week toegestuurd aan de dienst omgeving
4. Het afspelen van muziek mag niet gebeuren op een voor de omgeving storende wijze en / of
in overtreding met de opgelegde voorwaarden.
5. De luidsprekers/boxen worden zodanig opgesteld zodat de minste verstoring van de
omgeving ontstaat (geluidsproductie weg van de gevels van de nabij gelegen woningen en
zoveel mogelijk gericht naar het bedoelde publiek)
6. De bepalingen van dit besluit kunnen ter plaatse door de ordediensten gewijzigd worden.
Artikel 2:
De brochure “Geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013”
van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid (oktober 2012) kan gebruikt worden als
leidraad voor het evenement.
Artikel 3:
de meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid gebeuren volgens VLAREM II Bijlage 4.5.1. Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid.
De voorwaarden uit Vlarem II en de corresponderende bijlagen zijn digitaal te vinden op de Navigator
Wetgeving Leefmilieu, natuur en Energie van de Vlaamse Overheid: https://navigator.emis.vito.be
19. Afwijking geluidsnormen Ronse op Scène 2019 – Grote Markt. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
- Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en latere wijzigingen
- Het Omgevingsvergunningsbesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en bijlagen
– en latere wijzigingen
- DABM - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en
latere wijzigingen
- Vlarem 2 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, met latere wijzigingen, in het bijzonder Hoofdstuk 6.7.
Niet-ingedeelde muziekactiviteiten:
Art. 6.7.1.
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op activiteiten waarbij muziek geproduceerd
wordt en die plaatsvinden in een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een
openbare inrichting als vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en op private inrichtingen.
Art. 6.7.2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1. openbare inrichtingen : alle inrichtingen, alsook hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling,
voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen
beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs;
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2. private inrichtingen : woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen
welke niet voor het publiek toegankelijk zijn;
3. buurt : alle gebouwen of lokalen die in de onmiddellijke omgeving liggen en waarin zich personen
bevinden.
Art. 6.7.3.
§ 1. In de inrichtingen vermeld in artikel 6.7.1 mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door
muziek, LAeq,15min 85dB(A) [...] niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau gemeten als
LAmax,slow 92 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.
§ 2. Het geluidsniveau geldt op gelijk welke plaats in de inrichting waar zich in normale
omstandigheden publiek kan bevinden.
§ 3. Paragraaf 1 en 2 zijn niet van toepassing op private inrichtingen. Deze paragrafen zijn evenmin
van toepassing op andere activiteiten, vermeld in artikel 6.7.1, op voorwaarde dat :
1° de muziekactiviteit voorafgaand is aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsgrijpt; en
2° het college, vermeld in punt 1°, de muziekactiviteit toelaat. Die toelating kan evenwel alleen
gegeven worden indien het geluidsniveau in de inrichting LAeq,60min ≤ 100 dB(A) en de
muziekactiviteit gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid. Indien de muziekactiviteit doorgaat in
een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal moet cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan
a)
maximaal 12 gelegenheden per jaar;
b)
maximaal 2 gelegenheden per maand;
c) de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden
(ingeval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag
omvat, worden 2 kalenderdagen geteld).
Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit, vermeld in paragraaf 3, toelaat
met een geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min, zijn de bepalingen
vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 1, 1°, 2° en 3°, van toepassing.
Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit, vermeld in paragraaf 3, toelaat
met een geluidsniveau van > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min, zijn de bepalingen
vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 2, van toepassing met uitzondering van de verplichting tot het
opmaken van een geluidsplan.
Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting > 100 dB(A)LAeq,60min zijn verboden.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt,
kan beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of
voor de duur van de muziekactiviteit.
Art. 6.7.4.
§ 1. De muziekactiviteiten, vermeld in artikel 6.7.1, moeten zo ingericht zijn dat de LAeq,1s,max
gemeten in de buurt :
1° niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);
2° niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);
3° niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A).
LA95,5min wordt gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen.
§ 2. De bepalingen van paragraaf 1 zijn niet van toepassing op de muziekactiviteiten, vermeld in
artikel 6.7.1, op voorwaarde dat het college van burgemeester en schepenen toelating heeft verleend
overeenkomstig artikel 6.7.3, § 3. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
waarin de muziekactiviteit plaatsvindt, kan beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het
maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit.
§ 3. De metingen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voor binnenshuis, vermeld in
artikelen 2 en 3 van bijlage 4.5.1.
Relevante documenten
-

Aanvraag ingediend op 3/7/2019 en aangevuld op 17/07/2019
Nota 2019-016 van de dienst Omgeving
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van dit evenement (CBS 08/07/2019)

Feiten/context/motivering
ACTIVITEIT
Aanvrager: Stad Ronse
Plaats: Grote Markt
Datum en tijdstip
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vrijdag 23/08/2019 van 19u00 tot 02u00zaterdag 24/08/2019 van 19u00 tot 02u00
zondag 25/08/2019 van 15u00 tot 20u00
Soort muziekactiviteit:
vrijdag 23/08/2019 van 19u00 tot 02u00 : rock en pop
zaterdag 24/08/2019 van 19u00 tot 02u00: rock en pop
zondag 25/08/2019 van 15u00 tot 20u00: schlagers
Aantal deelnemers: 2500
Gevraagde toelating: maximaal geluidsniveau: > 95dB(A) LAeq,15min en ≤100 dB(A) LAeq,60min
Getroffen maatregelen:
o Geluidsbegrenzer
o Oordeelkundige plaatsing van de boxen
Verantwoordelijke geluid: Johannes Bellinck
Adviezen/visum
er kan van uitgegaan worden dat de politie akkoord gaat met deze activiteit, op basis van het
politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de organisatie van
dit evenement (CBS 08/07/2019).
Besluit:
Artikel 1:
Er wordt een afwijking op de geluidsnormen verleend voor Ronse op Scène 2019 – Grote Markt onder
volgende voorwaarden:
7. Maximaal geluidsniveau: ≤100 dB(A) LAeq,60min
8. De organisator/verantwoordelijke neemt de volgende maatregelen:
o Meten én registreren van het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit met
sonometer minstens klasse 2 of geluidsbegrenzer
o Visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau
o Oordopjes moeten gratis ter beschikking gesteld worden aan het publiek
o Voor activiteiten die luider gaan dan 95 dB(A) LAeq,15min moet het meettoestel ook de
gemiddelde geluidsdruk (LAeq) kunnen meten. Voor de hoogste norm van 100
dB(A)LAeq mag de organisator ook een meting in LAeq,15min uitvoeren. In dat geval
wordt er bij een niveau van maximum 102 dB(A)LAeq,15minuten van uitgegaan dat aan
de norm van 100 dB(A) LA eq, 60min is voldaan. In dit geval moet het meettoestel de
meetgegevens kunnen opslaan.
9. Logging geluidsvolume wordt binnen de week toegestuurd aan de dienst omgeving
10. Het afspelen van muziek mag niet gebeuren op een voor de omgeving storende wijze en / of
in overtreding met de opgelegde voorwaarden.
11. De luidsprekers/boxen worden zodanig opgesteld zodat de minste verstoring van de
omgeving ontstaat (geluidsproductie weg van de gevels van de nabij gelegen woningen en
zoveel mogelijk gericht naar het bedoelde publiek)
12. De bepalingen van dit besluit kunnen ter plaatse door de ordediensten gewijzigd worden.
Artikel 2:
De brochure “Geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013”
van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid (oktober 2012) kan gebruikt worden als
leidraad voor het evenement.
Artikel 3:
de meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid gebeuren volgens VLAREM II Bijlage 4.5.1. Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid.
De voorwaarden uit Vlarem II en de corresponderende bijlagen zijn digitaal te vinden op de Navigator
Wetgeving Leefmilieu, natuur en Energie van de Vlaamse Overheid: https://navigator.emis.vito.be

20. Afwijking geluidsnormen Ronse op Scène parking stadhuis. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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-

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
- Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en latere wijzigingen
- Het Omgevingsvergunningsbesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en bijlagen
– en latere wijzigingen
- DABM - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en
latere wijzigingen
- Vlarem 2 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, met latere wijzigingen, in het bijzonder Hoofdstuk 6.7.
Niet-ingedeelde muziekactiviteiten:
Art. 6.7.1.
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op activiteiten waarbij muziek geproduceerd
wordt en die plaatsvinden in een tent, in de openlucht of in een andere openbare inrichting dan een
openbare inrichting als vermeld in rubriek 32.1 of 32.2 en op private inrichtingen.
Art. 6.7.2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1. openbare inrichtingen : alle inrichtingen, alsook hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling,
voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen
beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs;
2. private inrichtingen : woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen
welke niet voor het publiek toegankelijk zijn;
3. buurt : alle gebouwen of lokalen die in de onmiddellijke omgeving liggen en waarin zich personen
bevinden.
Art. 6.7.3.
§ 1. In de inrichtingen vermeld in artikel 6.7.1 mag het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door
muziek, LAeq,15min 85dB(A) [...] niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau gemeten als
LAmax,slow 92 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.
§ 2. Het geluidsniveau geldt op gelijk welke plaats in de inrichting waar zich in normale
omstandigheden publiek kan bevinden.
§ 3. Paragraaf 1 en 2 zijn niet van toepassing op private inrichtingen. Deze paragrafen zijn evenmin
van toepassing op andere activiteiten, vermeld in artikel 6.7.1, op voorwaarde dat :
1° de muziekactiviteit voorafgaand is aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsgrijpt; en
2° het college, vermeld in punt 1°, de muziekactiviteit toelaat. Die toelating kan evenwel alleen
gegeven worden indien het geluidsniveau in de inrichting LAeq,60min ≤ 100 dB(A) en de
muziekactiviteit gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid. Indien de muziekactiviteit doorgaat in
een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal moet cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan
a)
maximaal 12 gelegenheden per jaar;
b)
maximaal 2 gelegenheden per maand;
c) de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden
(ingeval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag
omvat, worden 2 kalenderdagen geteld).
Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit, vermeld in paragraaf 3, toelaat
met een geluidsniveau van > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min, zijn de bepalingen
vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 1, 1°, 2° en 3°, van toepassing.
Als het college van burgemeester en schepenen de muziekactiviteit, vermeld in paragraaf 3, toelaat
met een geluidsniveau van > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min, zijn de bepalingen
vermeld in artikel 5.32.2.2bis, § 2, van toepassing met uitzondering van de verplichting tot het
opmaken van een geluidsplan.
Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting > 100 dB(A)LAeq,60min zijn verboden.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsvindt,
kan beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of
voor de duur van de muziekactiviteit.
Art. 6.7.4.
§ 1. De muziekactiviteiten, vermeld in artikel 6.7.1, moeten zo ingericht zijn dat de LAeq,1s,max
gemeten in de buurt :
1° niet hoger is dan 5 dB(A) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 dB(A);
2° niet hoger is dan 35 dB (A) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 dB(A);
3° niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 dB (A).
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LA95,5min wordt gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen.
§ 2. De bepalingen van paragraaf 1 zijn niet van toepassing op de muziekactiviteiten, vermeld in
artikel 6.7.1, op voorwaarde dat het college van burgemeester en schepenen toelating heeft verleend
overeenkomstig artikel 6.7.3, § 3. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
waarin de muziekactiviteit plaatsvindt, kan beperkende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld voor het
maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit.
§ 3. De metingen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voor binnenshuis, vermeld in
artikelen 2 en 3 van bijlage 4.5.1.
Relevante documenten
Aanvraag ingediend op 03/07/2019 en aangevuld op 17/07/2019
De nota 2019/017 van 17/07/2019 van de dienst omgeving
Het politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de organisatie
van dit evenement (CBS 08/07/2019).
Feiten/context/motivering
ACTIVITEIT
Aanvrager: Stad Ronse
Plaats: parking stadhuis (jeugdpodium)
Datum en tijdstip
1) vrijdag 23/08/2019 van 21u30 tot 01u00
2) zaterdag 24/08/2019 van 21u30 tot 01u00
Soort muziekactiviteit: DJ’s
Aantal deelnemers: 500
Gevraagde toelating
Maximaal geluidsniveau: > 95dB(A) LAeq,15min en ≤100 dB(A) LAeq,60min
Getroffen maatregelen:
o Geluidsbegrenzer
o Oordeelkundige plaatsing van de boxen
Verantwoordelijke geluid: Johannes Bellinck
Adviezen/visum
Advies Politie: er kan van uitgegaan worden dat de politie akkoord gaat met deze activiteit, op basis
van het politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van dit evenement (CBS 08/07/2019).
Besluit:
Artikel 1:
Er wordt een afwijking op de geluidsnormen verleend voor Ronse op Scène 2019– parking stadhuis
op vrijdag 23/08/2019 van 21u30 tot 01u00 en zaterdag 24/08/2019 van 21u30 tot 01u00 onder
volgende voorwaarden:
13. Maximaal geluidsniveau: ≤100 dB(A) LAeq,60min
14. De organisator/verantwoordelijke neemt de volgende maatregelen:
o Meten én registreren van het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit met
sonometer minstens klasse 2 of geluidsbegrenzer
o Visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau
o Oordopjes moeten gratis ter beschikking gesteld worden aan het publiek
o Voor activiteiten die luider gaan dan 95 dB(A) LAeq,15min moet het meettoestel ook de
gemiddelde geluidsdruk (LAeq) kunnen meten. Voor de hoogste norm van 100
dB(A)LAeq mag de organisator ook een meting in LAeq,15min uitvoeren. In dat geval
wordt er bij een niveau van maximum 102 dB(A)LAeq,15minuten van uitgegaan dat aan
de norm van 100 dB(A) LA eq, 60min is voldaan. In dit geval moet het meettoestel de
meetgegevens kunnen opslaan.
15. Logging geluidsvolume wordt binnen de week toegestuurd aan de dienst omgeving
16. Het afspelen van muziek mag niet gebeuren op een voor de omgeving storende wijze en / of
in overtreding met de opgelegde voorwaarden.
17. De luidsprekers/boxen worden zodanig opgesteld zodat de minste verstoring van de
omgeving ontstaat (geluidsproductie weg van de gevels van de nabij gelegen woningen en
zoveel mogelijk gericht naar het bedoelde publiek)
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18. De bepalingen van dit besluit kunnen ter plaatse door de ordediensten gewijzigd worden.
Artikel 2:
De brochure “Geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013”
van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid (oktober 2012) kan gebruikt worden als
leidraad voor het evenement.
Artikel 3:
de meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid gebeuren volgens VLAREM II Bijlage 4.5.1. Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid.
De voorwaarden uit Vlarem II en de corresponderende bijlagen zijn digitaal te vinden op de Navigator
Wetgeving Leefmilieu, natuur en Energie van de Vlaamse Overheid: https://navigator.emis.vito.be

21. Lijst voorkooprechten 25 juli 2019
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Relevante documenten
-

Lijst van voorkooprechten van 25 juli 2019

Besluit:
Artikel 1:
Het recht op de voorkoop uit te oefenen voor Beekstraat 17 – 19 – 21.
Artikel 2:
Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen voor de andere eigendommen.

Leven en welzijn
22. Actieplan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor project 'duurzame Prinskouter'
- goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Relevante documenten
Brief van 30 juni 2019 van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw m.b.t; projectplan project
‘duurzame Prinskouter’.
Feiten/context/motivering
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw heeft een verlenging gevraagd voor de subsidie van haar
project ‘duurzame Prinskouter’ bij de provincie Oost-Vlaanderen. De goedkeuring van de
subsidieaanvraag 2019 werd onderworpen aan bijkomende voorwaarden:
1. De medewerker moet deelnemen aan de denktank opgestart door de stad Ronse
2. Samenlevingsopbouw bezorgt het provinciebestuur een door de stad Ronse geadviseerd
projectplan voor het tweede semester 2019.
Op 26 juni was er een overleg tussen het stadsbestuur en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
vzw om te komen tot afstemming en projectplan.
Er werd overeengekomen om het laatste semester in te zetten op de voorbereiding van een
subsidiedossier in het kader van het ontwerp van de Vlaamse regering tot wijziging van het
energiebesluit, wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten aan
noodkoopwoningen.
Dit sluit nauw aan bij de nood aangevoeld in de wijk Prinskouter.
Besluit:
Enig Artikel:
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Akkoord te gaan met het voorstel van projectplan van samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
voor de overeenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Samenlevingsopbouw OostVlaanderen m.b.t. projectsubsidie experimenteel wonen/project Prinskouter/3° projectjaar 2019.
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