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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, Joris Vandenhoucke, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 februari 2020 
inzake het meerjarenplan 2020-2025. 
2. Notulen vergadering Kerkraad O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand (Klijpe) van 30 januari 
2020. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
wielerevenement "Chasing Cancellara" op 20, 21 en 22 maart 2020. Beslissing. 
4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor beloften" op 11 april 2020. 
Beslissing. 
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "Omloop der 3 provincies" op 21 mei 2020. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Voorlopige bescherming als monument van het graf en het grafteken Carpentier-Huybreghts 
op de oude begraafplaats te Ronse : overmaken van de stukken van het openbaar onderzoek aan 
de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed - goedkeuring 

Economie 
7. Verslag marktcommissie 19 februari 2020. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. Gebruiksovereenkomst met KSK Ronse. Goedkeuring 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 februari 

2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur  artikels 259, eerste lid en 330-334. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende vaststelling van het meerjarenplan 

2020-2025. 

Relevante documenten 
- Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 3 februari 

2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025. 
- Schriftelijke repliek op dit schrijven, opgesteld door de financieel directeur, de heer Jurgen 

Soetens.  
- Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 17 

februari inzake het meerjarenplan 2020-2025 (antwoord op het schrijven van de financieel 
directeur). 

Feiten/context/motivering 
Op de gemeenteraad van 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Bij 
nazicht door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 
Kansen, de heer Bart Somers, werden meerdere knelpunten vastgesteld.  
Artikel 259, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de 
toezichthoudende overheid het meerjarenplan kan vernietigen als aan de raadsleden in het 
beleidsrapport niet alle noodzakelijke informatie ter beschikking gesteld wordt om met kennis van 
zaken een beslissing te kunnen nemen.  
Bij schrijven van 17 februari 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt het Agentschap 
om rekening te houden met hun verschillende bedenkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 
voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 eind dit jaar. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 februari 2020 
inzake het meerjarenplan 2020-2025. 
 

2. Notulen vergadering Kerkraad O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand (Klijpe) van 30 januari 
2020. 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 O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand (Klijpe) houdende het verslag 

van de kerkraadvergadering van 30 januari 2020 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
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Openbare veiligheid 
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 

wielerevenement "Chasing Cancellara" op 20, 21 en 22 maart 2020. 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 Eddy Vercruysse, VZW Biking@Ronse, Adolf Hullebrouckstraat 47 in 9600 
Ronse, om op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020 een reeks wieleractiviteiten in 
samenwerking met te mogen organiseren zoals een ‘Kidz on Wheelz’, een genaamd Cyclo Science 
Conference en een wielertocht ‘Chasing Cancellara’ met start en aankomst op het grondgebied van 
de stad Ronse (’t Rosco);  
Feiten/context/motivering 
De organisatie van wekelijkse de openbare markt op zaterdag en de noodzakelijke verplaatsing van 
kramen naar het deel van de Zuidstraat tussen de Grote Markt en de Oude Vesten ingevolge de 
wieleractiviteit ‘Kidz on Wheelz’ die gelijktijdig zal doorgaan; 
De parcours van ‘Kidz on Wheelz’ dat bij tussenpozen vanaf 09u30 en 12u30 het Jean Baptiste 
Mouroitplein, de de Biesetraat, tussen het J.B. Mouroitplein en de Hospitaalstraat en de 
Hospitaalstraat zelve zal innemen;   
De beklimming tegen tijd van de Kanarieberg en de inpassing van het evenement volgens het nieuwe 
KB tot regeling van de wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden van 28 juni 2019;  
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: 
KIDZ ON WHEELZ – Zaterdag 21 maart 2020 – Grote Markt  
artikel 1.  
Op zaterdag 21 maart 2020 zal vanaf 05u00 tot 14u00 parkeerverbod gelden :  
- op de Grote Markt, kant postgebouw  
- in de Zuidstraat, van de Grote markt tot de Oude Vesten 
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat en de Grote Markt 
Het verbod kan worden aangeduid met verkeersborden E1 en onderbord met vermelding van de datum-
uurgroep waarop het geldig zal zijn.  
artikel 2.  
Op zaterdag 21 maart 2020 zal vanaf 05u00 tot 14u00 en zolang als nodig in het kader van de openbare 
markt, verkeersverbod gelden :  
- op Grote Markt,  
- in Zuidstraat tussen Grote Markt en Oude Vesten,  
- in de Hospitaalstraat, tussen de Priesterstraat en de Grote Markt.  
Het verbod kan worden aangeduid met borden C3 op schraag.   
artikel 3.  
Op zaterdag 21 maart 2020 zal vanaf 07u00 tot 12u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit 
‘Kidz On Wheelz’, parkeerverbod gelden :  
- op het Jean Baptiste Mouroitplein 
- in de de Biesestraat, tussen het kruispunt met het Jean Baptiste Mouroitplein en de Hospitaalstraat 
- in de Hospitaalstraat, tussen de de Biesestraat en het kruispunt met de Priesterstraat.  
Het verbod kan worden aangeduid met verkeersborden E1 en onderbord met vermelding van de datum-
uurgroep waarop het geldig zal zijn.  
artikel 4.  
Op zaterdag 21 maart 2020 zal vanaf 07u00 tot 12u30 en wanneer nodig in het kader van de activiteit 
‘Kidz On Wheelz’, verkeersverbod gelden :  
- in de de Biesestraat, tussen het Jean Baptiste Mouroitplein en de Hospitaalstraat,  
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- op het Jean Baptiste Mouroitplein, en  
- in de Hospitaalstraat, tussen de Biesestraat en de Priesterstraat. 
Het verbod kan worden aangeduid met borden C3 op schraag.   
Artikel 5.  
Op zaterdag 21 maart 2020 zal vanaf 07u00 tot 12u30 en wanneer nodig in het kader van de activiteit 
‘Kidz On Wheelz’, enkel het plaatselijk verkeer toegelaten zijn :  
- in de de Biesestraat, tussen het rond punt Veemarkt en het kruispunt met het Jean Baptiste 
Mouroitplein.   
Het verbod kan worden aangeduid met borden C3 op schraag, voorzien van een onderbord met 
vermelding ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 
artikel 6.  
Op zaterdag 21 maart 2020 zal vanaf 09u30 tot 12u30, telkens tijdens de wedstrijden ‘Kids on Wheelz’ 
het verkeer komende van de St.-Martensstraat naar de Priesterstraat en Veemarkt, omgelegd worden 
via de St.-Hermesstraat - Wijnstraat en Oude Vesten naar de Veemarkt. Voor de aanduiding van de 
omlegging zullen signaalgevers instaan.  
CONGRES : Cyclo Science Conference –Sporthotel HOTOND – zaterdag 21 maart 2020 - +- 500 
deelnemers – parkeerverbod zachte bermen Zandstraat 
artikel 7.  
Op zaterdag 21 maart 2020 zal in de Zandstraat ingevolge de te verwachten grote toeloop naar 
aanleiding van het medisch congres in het sporthotel HOTOND, parkeerverbod gelden ter bescherming 
van de zachte bermen langs de Zandstraat tussen de Fiertelmeers en de Rieke.  
Het verbod kan worden aangeduid met verkeersborden E1 en onderbord met vermelding van de datum-
uurgroep waarop het geldig zal zijn.  
CHASING CANCELLARA – zondag 22 maart 2020 - Zandstraat 
artikel 8.  
Op zondag 22 maart 2020, wordt bij de aankomst van het wielerevent Chasing Cancellara, 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 9.  
Vanaf zondag 22 maart 2020 om 09u00 tot zondag 22 maart 2020 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) 
b. tot 30km/u : 
- in de Zandstraat, tussen de Rieke en de Reybrouckstraat (kant Kluisbergen) 
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden C43 
artikel 10.  
Vanaf zondag 22 maart 2020 om 09u00 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 11.  
Op zondag 22 maart 2020, zal in de Zandstraat tussen het kruispunt met de Fiertelmeers en de Rieke 
een parkeerverbod gelden.  
Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden E1.  
CHASING CANCELLARA – zondag 22 maart 2020 - Kanarieberg 
artikel 12.  
Op zondag 22 maart 2020, zal op de Kanarieberg, tussen de Ijsmolen en de Boekzittingdreef, vanaf 
09u00 tot 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, in het kader van de tijdsopname van 
de beklimming van de helling door de wielrijders deelnemend aan het evenement ‘Chasing Cancellara’ 
de rijbaan gesloten zijn voor alle verkeer.  
Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.  
artikel 13.  
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Op zondag 22 maart 2020, zal op de Kanarieberg, tussen de Ijsmolen en de Boekzittingdreef, vanaf 
09u00 tot 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, in het kader van de tijdsopname van 
de beklimming van de helling door de wielrijders deelnemend aan het evenement ‘Chasing Cancellara’ 
parkeerverbod gelden.   
Het verbod kan worden aangeduid met verkeersborden E1 en onderbord met vermelding van de datum-
uurgroep waarop het geldig zal zijn.  
artikel 14.  
Op zondag 22 maart 2020 zal éénrichtingverkeer gelden :  
- in de Kanarieberg, van de Ninoofsesteenweg naar de Ijsmolen; 
- in de IJsmolen, van Kanarieberg naar de Fortuinberg. 
De maatregel zal aangeduid worden met borden C1 en F19.  
artikel 15.  
Op zondag 22 maart 2020 zal het verkeer op de Kanarieberg richting Boekzittingdreef en Muziekbos, 
omgelegd worden via de Ijsmolen – Fortuinberg – Houtstraat en Bosrede. Omgekeerd zal het verkeer 
richting Ijsmolen – Ninoofsesteenweg omgelegd worden via de St.-Pietersbosstraat – 
Schorissesteenweg en Koekamer. De omlegging wordt aangeduid met borden F41.  
artikel 16.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
artikel 17.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
artikel 18.  
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. 
 

4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor beloften" op 11 april 2020. 
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 VZW Ria, Harensesteenweg 228 in Vilvoorde, organisator van de wielerwedstrijd 
‘Ronde van Vlaanderen voor Beloften’, om op zaterdag 11 april 2020 deze wedstrijd te laten voorbij 
trekken in 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: 
Artikel 1:  
Op zaterdag 11 april 2020, tussen 13u30 en 15u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
- in de Kanarieberg 
- in de Boekzittingdreef, tussen de Rijkswachtdreef en de Kanarieberg 
- in de Rijkswachtdreef 
- in de Ommegangstraat, van n° 156 tot het kruispunt met de Rijkswachtdreef 
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.   
Artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
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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.  
 

5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "Omloop der 3 provincies" op 21 mei 2020. 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 Kristof Balcaen, koersdirecteur, Doorniksesteenweg 343 in 8582 Outrijve, 
om op donderdag 21 mei 2020 de wielerwedstrijd ‘Omloop der 3 Provincies’ voor junioren te laten 
voorbij trekken in 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: 
Artikel 1:  
Op donderdag 21 mei 2020, tussen 14u45 en 16u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26 
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.  
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.  
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Voorlopige bescherming als monument van het graf en het grafteken Carpentier-

Huybreghts op de oude begraafplaats te Ronse : overmaken van de stukken van het 
openbaar onderzoek aan de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed - 
goedkeuring 

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 2020/025 van de technische dienst van 19 februari 2020. 
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- Schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed houdende het ministerieel besluit van 12 
december 2019. 

- Collegebeslissing van 5 augustus 2019 houdende gunstig advies. 
- Bericht van onderzoek van commodo en incommodo. 
- Getuigschrift van bekendmaking van het onderzoek. 
- Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. 

Feiten/context/motivering 
In het schepencollege in zitting van 5 augustus 2019 werd beslist gunstig advies te verlenen aan het 
dossier voorbereid door het Agentschap Onroerend Erfgoed op vraag van de Vlaamse minister 
bevoegd voor Onroerend Erfgoed, om het graf en het grafteken Carpentier-Huybreghts gelegen op het 
perk B van de oude begraafplaats in de Engelsenlaan te Ronse, voorlopig te beschermen als 
monument. 
Het dossier werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van commodo en incommodo van 17 
januari 2020 tot 15 februari 2020 en heeft geen aanleiding gegeven tot klachten. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan om de stukken van het openbaar onderzoek aangaande de voorlopige bescherming 
als monument van het graf en het grafteken Carpentier-Huybreghts, gelegen op het perk B van de 
oude begraafplaats in de Engelsenlaan te Ronsen over te maken aan de Vlaamse Overheid, 
Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 

Economie 
7. Verslag marktcommissie 19 februari 2020. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en het openbaar domein van de stad. 

Relevante documenten 
- Verslag van de marktcommissie. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de marktcommissie d.d. 19 februari 2020. 
 
 
Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. Gebruiksovereenkomst met KSK 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 2020/028 van de technische dienst van 24 februari 2020. 
- Ontwerp gebruiksovereenkomst. 

Feiten/context/motivering 

- Op 30 juni 2020 neemt de huidige gebruiksovereenkomst met KSK Ronse een einde. Daarom 
werd door de technische dienst een ontwerp van nieuwe gebruiksovereenkomst opgesteld.  
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- De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar, met aanvang op 1 juli 2020. 
De vergoeding bedraagt 2.400,00 euro, conform het goedgekeurd retributiereglement voor het 
gebruik van de stedelijke sportaccommodaties. 

- De overeenkomst bevat onder meer volgende bepalingen: 
• Het stadsbestuur stelt ter beschikking van KSK Ronse die aanvaardt, het hoofdvoetbalveld, 

alle oefenvelden, de hoofdtribune met accommodatie, staantribune en alle aansluitende 
accommodatie die rechtstreeks te maken hebben met voetbalactiviteiten, gelegen op de 
sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg te 9600 Ronse. 

• Het dagelijks onderhoud (d.i. opkuis en reinigen) van het in gebruik gegeven goed, zijnde 
het hoofdvoetbalveld, alle oefenvelden, de hoofdtribune met accommodatie, staantribune 
en alle aansluitende accommodatie, zowel binnen als buiten, valt ten laste van KSK Ronse. 
het onderhoud en alle maatregelen en kosten vereist voor de aanleg, het maaien en het 
onderhoud van het hoofdvoetbalveld en de oefenvelden en de aanwezige 
omgevingsgroenvoorzieningen vallen ten laste van het stadsbestuur. 

• De energiekosten, het waterverbruik, de kosten voor telefoon en TV-distributie van het in 
gebruik gegeven goed zijn ten laste van KSK Ronse. 

• KSK Ronse mag het in gebruik gegeven goed enkel aan derden ter beschikking stellen of 
verhuren onder eigen verantwoordelijkheid, dit met uitzondering van het hoofdvoetbalveld 
welke uitsluitend door de stad kan worden ter beschikking gesteld en/of verhuurd aan 
derden. Het stadsbestuur behoudt het recht om gratis gebruik te maken van het in gebruik 
gegeven goed, in overleg met KSK Ronse, en dit om het ter beschikking te stellen of te 
verhuren aan verenigingen of derden. 

• Het instandhouden, opkuisen en onderhouden van de parking en van de toegangswegen 
blijven ten laste van het stadsbestuur. Schade veroorzaakt door KSK Ronse of door derden 
valt evenwel ten laste van KSK Ronse. 

 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Akkoord te gaan met de gebruiksovereenkomst tussen de Stad Ronse en KSK Ronse voor het 
gebruik van de voetbalaccommodatie op de sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 
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