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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 16 MAART 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus van 25/02/2020. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
muziekwedstrijd, rommelmarkt, plantenbeurs en stoet op 1 mei 2020. Beslissing. 
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
autoshow op 31 mei 2020. Beslissing. 
4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
bijeenkomst van oldtimerwagens op 18 september 2020. Beslissing. 

Financieel beheer 
5. Aanvraag toelage De Fiertel 2020.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Verkoop van een perceel wegoverschot in de Gebroeders Van Eyckstraat. Goedkeuring. 
7. Aankoop van een houthakselaar met aftakas aandrijving voor de stedelijke werkplaatsen. 
Goedkeuring voorlopige oplevering. 
8. Aankoop begraafplaatsbenodigdheden. Goedkeuring bestek en raming. 

Mobiliteit 
9. Aanvullend reglement De Mérodestraat 53 - aanbrengen gele belijning ter hoogte van in-/uitrit 
- beslissing 
10. Aanvullend reglement Oscar Delghuststraat - invoeren parkeerverbod vanaf Ninovestraat tot 
huisnr. 21A - beslissing 

Leven en welzijn 
11. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020 - goedkeuring 

Vrije tijd 
12. kennisname verslag Werkgroep Beiaard & goedkeuring verhoging vergoeding gastbeiaardiers 
en uit te voeren werken Technische Dienst 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus van 25/02/2020. 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 Sint-Martinus houdende de notulen van de vergadering van de 
kerkraad dd° 25/02/2020. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Openbare veiligheid 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
muziekwedstrijd, rommelmarkt, plantenbeurs en stoet op 1 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. 

Feiten/context/motivering 

de aanvraag van de heer Julien Vandenhoucke, Georges Desmetstraat 21 in Ronse, 
vertegenwoordigend de vereniging Curieus en mevrouw Christine Geenens, Rotterij 12 in Ronse, 
vertegenwoordigend de vereniging Linx+, om op vrijdag 1 mei 2020 een wedstrijd voor lokale 
muziekbands te mogen organiseren. De wedstrijd wordt genoemd : Music Mayday.  
de aanvraag van de heer Johnny Boccauw om op 1 mei 2020 een rommelmarkt te mogen organiseren 
in bepaalde centrumstraten van de stad, zijnde de Stationsstraat - J.B. Guissetplein, Abeelstraat - J.B. 
Dekeyserstraat – Kerkplein – Zuidstraat, met uitzondering van de oversteek van de Oude Vesten, 
Charles Vandendoorenstraat, de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priester en de Grote 
Markt en op de Grote Markt.   
de organisatie van een tuinbouwtentoonstelling in zaal COC aan de Nieuwebrugstraat in Ronse; 
de organisatie van de jaarlijkse 1 mei-stoet;  
de combinatie van voornoemde activiteiten 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 vrijdag 1 mei 2020, vanaf 06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
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- op het Winston Churchillplein, tussen het kruispunt met de verbinding IJzerstraat – Oudstrijderslaan 
en de Stationsstraat 
- in de Stationsstraat, aan beide zijden van de rijbaan,  
- op het Jean Baptist Guissetplein, 
- in de Abeelstraat, 
- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat 
- op het Kerkplein,  
- in de Charles Vandendoorenstraat 
- in de Zuidstraat, met uitzondering van het kruispunt met de Oude Vesten 
- op de Grote Markt….  
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum - uurgroep 
vermeldend waarop dit zal gelden.  
Artikel 2.  
Op vrijdag 1 mei 2020, vanaf 06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, enkel 
het plaatselijk verkeer toe te laten :  
- in de Politiekegevangenenstraat 
De maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 
verkeer’ op schraag, aangevuld met een bord A39.  
Artikel 3.  
Op vrijdag 1 mei 2020, vanaf 06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, zal het 
bord F19 in de Politiekegevangenenstraat aan het kruispunt met de Joseph Ferrantstraat worden 
vervangen door een bord A39. 
De borden D1b en D1f aan de uitrit van de parking Emmaüs, gelegen aan de Politiekegevangenenstraat, 
worden zolang als nodig aangepast en verwijzen naar de Joseph Ferrantstraat.  
Artikel 4.  
Op vrijdag 1 mei 2020, vanaf 06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, vanaf 
06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, verkeersverbod in te voeren :  
- op het Winston Churchillplein, tussen het kruispunt met de verbinding IJzerstraat – Oudstrijderslaan 
en de Stationsstraat 
- in de Stationsstraat,  
- op het Jean Baptist Guissetplein, 
- in de Abeelstraat, 
- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat 
- op het Kerkplein,  
- in de Charles Vandendoorenstraat 
- in de Zuidstraat, met uitzondering van het kruispunt met de Oude Vesten 
- op de Grote Markt,   
- in de Peperstraat 
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag.  
Artikel 5.  
Op vrijdag 1 mei 2020, vanaf 06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, te 
voorzien in een laad- en loszone :  
- in de Oude Vesten, tussen het kruispunt met de Zuidstraat en de Anseelestraat, aan de kant van de 
onpare huisnummers 
- in de Oude Vesten, vanaf het kruispunt met de Abeelstraat ter hoogte het huis n°      
- op de Grote Markt, op parkeerstrook langs de rijbaan tussen de Hospitaalstraat en het kruispunt met 
het Spillegem 
- in de Politiekegevangenenstraat, tussen het huisn° 14 en het kruispunt met J.- B. Guissetplein.  
De maatregel zal telkens aangeduid worden met verkeersborden E1 voorzien van een onderbord met 
vermelding “Enkel laden en lossen” en de vermelding van de datum – uurgroep waarop die zal gelden.  
Artikel 6.  
Op vrijdag 1 mei 2020, vanaf 06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, vanaf 
06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren in de Nieuwebrugstraat, tussen de Koer Devos en het de Malanderplein.  
Het verbod zal aangeduid worden met borden E1.  
Artikel 7.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 8.  
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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. 
 

3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
autoshow op 31 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. 

Feiten/context/motivering 

de aanvraag van de heer David Maes, wonende Blauwesteen 215 in 9600 Ronse, om op zondag 31 
mei 2020 een autoshow voor getunede voertuigen te organiseren op de Grote Markt en in een deel van 
de Zuidstraat, in een deel van de Oude Vesten en op een deel van de parking Michel Portois in Ronse;  
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 31 mei 2020, vanaf 06u00 tot 20u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
-op de Grote Markt, op de parkeerplaatsen grenzend aan het middenplein; 
-in de Zuidstraat, tussen het kruispunt met het Spillegem en de Oude Vesten;  
-in de Oude Vesten, tussen het kruispunt met de Zuidstraat en de uitrit van de parking Michel Portois 
- op de helft van de oppervlakte van de parking Michel Portois, kant grenzend aan de Oude Vesten.  
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.  
Artikel 2.  
Op zondag 31 mei 2020, vanaf 06u00 tot 20u00 en zolang als nodig in het kader van het evenement, 
zal verkeersverbod gelden :  
-in de Zuidstraat, tussen het kruispunt met het Spillegem en de Oude Vesten;  
-in de Oude Vesten, tussen het kruispunt met de Zuidstraat en de uitrit van de parking Michel Portois 
- op de helft van de oppervlakte van de parking Michel Portois, kant grenzend aan de Oude Vesten.  
Het verkeersverbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.  
Artikel 3.  
Op zondag 31 mei 2020, vanaf 06u00 tot 20u00 en zolang als nodig in het kader van het evenement, 
zal enkel het plaatselijk verkeer toegelaten worden :  
-in de Oude Vesten, tussen het kruispunt met de Zuidstraat en de uitrit van de parking Michel Portois 
De maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag, voorzien van 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.  
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4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
bijeenkomst van oldtimerwagens op 18 september 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. 

Feiten/context/motivering 

De aanvraag van de heer Deblomme Franky, uit Ronse, om op vrijdag 18 september 2020 een 
bijeenkomst van oldtimerauto’s en een rondrit te mogen organiseren,  
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 vrijdag 18 september 2020, 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. 
 

Financieel beheer 

5. Aanvraag toelage De Fiertel 2020.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Relevante documenten 

- Mail d.d. 10/03/2020 van Carlier Peter, penningmeester Stedelijk Fiertelcomité Ronse  
- Financieel overzicht van de Fiertel 2019 

Feiten/context/motivering 

Het Stedelijk Fiertelcomité Ronse vraagt jaarlijks een toelage aan voor de organisatie van de 
Fiertelommegang. 

Adviezen/visum 

In het budget 2020 is een toelage voorzien van € 30.000,00 op AR 6490000 BI 07192. 

Besluit: 

Enig artikel: 
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De toelage 2020 ten bedrage van € 30.000,00 uit te betalen op rekeningnummer BE53 4436 6320 
3153 van het Stedelijk Fiertelcomité Ronse. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Verkoop van een perceel wegoverschot in de Gebroeders Van Eyckstraat. 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 2020/036 van de technische dienst van 6 maart 2020. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

Na de realisatie van de rooilijn van de Gebroeders Van Eyckstraat en de aanleg van de nieuwe 
wegenis is ter hoogte van perceel sectie C nummer 202 V, eigendom van de heer Denis Van der 
Bruggen, een perceel stadsgrond (wegoverschot) vrijgekomen.  
Het college ging in 2001 reeds akkoord om de grond te verkopen aan de aanpalende eigenaars. 
Ondertussen werd de grond opgemeten en werd met de aanpalende eigenaar een akkoord bereikt om 
de grond, met een oppervlakte van 5,60 m², te verkopen voor de som van 911,15 euro, kosten 
inbegrepen.  

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de verkoop van het wegoverschot in de Gebroeders 
Van Eyckstraat aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

7. Aankoop van een houthakselaar met aftakas aandrijving voor de stedelijke werkplaatsen. 
Goedkeuring voorlopige oplevering. 

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 2020/037 van de technische dienst van 6 maart 2020, zijnde het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering “Aankoop van een houthakselaar met aftakas aandrijving voor de 
stedelijke werkplaatsen” 

Feiten/context/motivering 

- Op 6 maart 2020 werd overgegaan tot het nazicht van de levering “Aankoop van een 
houthakselaar met aftakas aandrijving voor de stedelijke werkplaatsen”. 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 helft van de borgstelling. 
- De waarborgtermijn is vastgesteld op 2 jaar na de voorlopige oplevering. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de levering “Aankoop van een houthakselaar met 
aftakas aandrijving voor de stedelijke werkplaatsen” uitgevoerd door de firma DMEC bvba. 
 

8. Aankoop begraafplaatsbenodigdheden. Goedkeuring bestek 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 € 139.000,00 niet). 
- 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 2020/038 van de technische dienst van 9 maart 2020. 
- Bestek. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Aankoop begraafplaatsbenodigdheden” werd een bestek met nr. A93.b 
opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.000,00 excl. btw of € 29.040,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het bestek met nr. A93.b en de raming voor de opdracht “Aankoop begraafplaatsbenodigdheden”, 
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 
€ 24.000,00 excl. btw of € 29.040,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 
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Mobiliteit 

9. Aanvullend reglement De Mérodestraat 53 - aanbrengen gele belijning ter hoogte van in-
/uitrit - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
Feiten/context/motivering 
In de De Mérodestraat 53 ter hoogte van de in-/uitrit van het gebouw parkeren vaak voertuigen tot juist 
aan de in-/uitrit. In het gebouw bevinden zich 6 bergplaatsen en 20 parkeerplaatsen. 
Daar de De Mérodestraat een smalle straat is kunnen er geen wagens meer in- of uitrijden wanneer er 
voertuigen tot aan de inrit geparkeerd staan. 
De verkeerscommissie van 6 februari 2020 geeft positief advies tot het aanbrengen van een 
parkeerverbod in de De Mérodelaan 53 over een afstand van 1m. aan beide kanten van de in-/uirit.  
De De Mérodestraat behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 

Artikel 1:  
In de De Mérodestraat 53 wordt parkeerverbod ingevoerd door het aanbrengen van gele belijning over 
een afstand van 1 meter (1 borduur) aan beide kanten van de in-/uitrit. 
 

10. Aanvullend reglement Oscar Delghuststraat - invoeren parkeerverbod vanaf Ninovestraat 
tot huisnr. 21A - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
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De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 

Sinds het bouwen van het woon- en zorgcentrum Triamant en het open gaan van een Proxi Delhaize 
in de gebouwen van Triamant in de Oscar Delghuststraat staan geregeld veel auto’sgeparkeerd langs 
beide kanten van de straat. De auto’s  hinderen daarbij de vlotte doorstroming van het verkeer in deze 
zone en  beperken de zichtbaarheid van de bewoners van de Oscar Delghuststraat bij het uitrijden 
van hun oprit. 
De verkeerscommissie van 6 februari 2020 geeft positief advies tot het invoeren van een 
parkeerverbod vanaf de hoek van de Ninovestraat tot de Oscar Delghuststraat nr. 21 A aan de kant 
van de oneven huisnummers. 
De Oscar Delghuststraat behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 

Artikel 1:  
In de Oscar Delghustraat wordt parkeerverbod ingevoerd vanaf de hoek van de Ninovestraat tot de 
Oscar Delghuststraat nr. 21A aan de kant van de oneven huisnummers. 
Artikel 2: 
Het parkeerverbod zal aangeduid worden door de borden E1 met onderborden Type GXa en Type 
GXb. 
 

Leven en welzijn 

11. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020 - goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
- Het koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de Strategische 

Veiligheids- en Preventieplannen 2018 – 2019.  
- Ministerieel Besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 

evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de Strategische Veiligheids- en 
Preventieplannen 2020. 

Relevante documenten 

- E-mail van SLIV d.d. 6 maart 2020. 
- Ontwerp van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2020. 

Feiten/context/motivering 

De strategische veiligheids- en preventieplannen van 2018 – 2019 worden verlengd met 1 jaar. We 
krijgen de kans om, indien gewenst, wijzigingen aan te brengen.  
Vanuit de dienst Preventie is er geen nood aan wijziging van het huidige SVPP. Ook de 
gemeenteraadscommissie Veiligheid d.d. 4 maart 2020 zag geen nood tot wijzigingen.  
Er wordt voorgesteld om  het  SVPP, zonder wijzigingen qua doelstellingen of cijfergegevens, ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het strategisch veiligheids- en preventieplan 2020. 
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
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Vrije tijd 

12. kennisname verslag Werkgroep Beiaard & goedkeuring verhoging vergoeding 
gastbeiaardiers en uit te voeren werken Technische Dienst 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

 Verslag vergadering Werkgroep Beiaard dd. 31/01/2020 

 Financieel verslag Werkgroep Beiaard 2019 

 Jaarprogramma beiaard 2020 

 Infobord met jaarprogramma beiaard 2020 

 Foto’s huidige en oorspronkelijke situatie Torenmuseum  

Feiten/context/motivering 

Het College wordt gevraagd akkoord te gaan met 

 Het verhogen van de vergoeding voor gastbeiaardiers (250 € ipv 200 €) 

 De uit te voeren werken door de Technische dienst: 

o Schoonmaak torenmuseum 
o Voorzien sleutel hekje torenmuseum voor Stadsbeiaardier 
o Ophangen doeken voor het tegengaan van vuil 
o Systematisch onderhoud (bvb. tweemaandelijks) van het torenmuseum 
o Contact Clock’O Matic voor het herstellen van de trommel voor automatische 

bespelingen (motor doorgebrand) 

Adviezen/visum 

Advies Financiële Dienst voor verhogen vergoeding gastbeiaardiers 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met 

 De verhoging van de vergoeding van de gastbeiaardiers van 200 € naar 250 € 
 De uit te voeren werken door de Technische Dienst: 

o het schoonmaken van het torenmuseum 
o het voorzien van een sleutel hek torenmuseum voor de stadsbeiaardier Dominique 

Wybraeke 
o het ophangen van de oude jaarprogramma’s van de beiaard in het torenmuseum 
o het systematisch onderhoud van het torenmuseum (bvb. tweemaandelijks) 
o het contacteren van Clock’O Matic voor het herstellen van de motor van de trommel voor 

de automatische bespelingen. 
Artikel 3: 
Niet akkoord te gaan met het ophangen van doeken voor het tegengaan van vuil in de torenmuseum, 
gelet op de brandveiligheid. 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


