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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 5 JULI 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad van Sint-Martinus van 16/06/20121. Kennisname. 
2. Notulen vergadering Kerkraad van de Sint-Hermesbasiliek van 30/04/2021. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een kindermarkt op 28 augustus 2021. Beslissing. 

Mobiliteit 
4. Aanvullend reglement - Kruisstraat thv. Dr. O. Decrolyschool - parkeervak schoolbus.  
Goedkeuring. 

Economie 
5. Plaatsen locker Bpost in centrum- principieel akkoord- Goedkeuring 

Vrije tijd 
6. Verslag algemene vergadering Stedelijke Adviesraad voor Jeugd (Kennisname) 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad van Sint-Martinus van 16/06/20121. 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 

16/06/2021 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
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2. Notulen vergadering Kerkraad van de Sint-Hermesbasiliek van 30/04/2021. 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 kerkraad van de Sint-Hermesbasiliek houdende de notulen van de vergadering 

van 30/04/2021 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Openbare veiligheid 
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 

organisatie van een kindermarkt op 28 augustus 2021. 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 mevrouw Sophie De Potter voor de dienst Cultuur van de stad Ronse om op 
zaterdag 28 augustus 2021 van 13.00 uur tot en met 17.00 uur een kindermarkt met dansoptredens te 
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 zaterdag 28 augustus 2021 vanaf 12:00 uur tot en met 17:30 uur en zolang als nodig in het kader 
van de activiteit, wordt een parkeerverbod ingevoerd: 

- Op de helft van de parkeerplaatsen van Parking Stadhuis, dewelke gelegen zijn het dichtst in 
de richting van de Grote Markt 

Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1. 
Artikel 2: 
Op zaterdag 28 augustus 2021 vanaf 12:00 uur tot en met 17:30 uur en zolang als nodig in het kader 
van de activiteit, wordt een verkeersverbod ingevoerd: 

- In de Kapittelstraat (beide straten) 
- In de Schipstraat 

Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.  
Artikel 3. 
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. 
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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. 
 

Mobiliteit 
4. Aanvullend reglement - Kruisstraat thv. Dr. O. Decrolyschool - parkeervak schoolbus.  

Goedkeuring. 
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 18 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 Kruisstraat ter hoogte van de ingang van de Dr. Ovide Decrolyschool werd vroeger een 
parkeerplaats voor de schoolbus ingericht waarvoor nooit een aanvullend reglement werd opgemaakt. 
De Kruisstraat is een gewestweg. 

Besluit: 
Artikel 1:  
In de Kruisstraat ter hoogte van de ingang van de Dr. O. Decrolyschool wordt een parkeervak voor de 
schoolbus aangebracht. 
Artikel 2: 
Dit zal aangeduid worden door het plaatsen van het bord E9d met onderbord GXc “20m” en het 
onderbord GV “op schooldagen tussen 7u30 en 16u30”.  
Artikel 3: 
Huidig reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II laan 20 bus 2 in 
1000 Brussel.  
 

Economie 
5. Plaatsen locker Bpost in centrum- principieel akkoord- Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
- Presentatie Bpost – outdoor locker 
- Specificaties locker 
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- Offerte voor stad Ronse 

Feiten/context/motivering 
Pakjesautomaat Bpost 
Momenteel staat er in Ronse 1 pakjesautomaat van Bpost, meerbepaald op de parking van de Lidl op 
de S. Maghermanlaan 100. Uit onderzoek van Bpost is gebleken dat deze lockers niet volstaan om de 
Ronsese bevolking optimaal te kunnen bedienen. Ronse staat momenteel vermeld op de hotspotlijst 
van Bpost voor het plaatsen van een bijkomende pakjesautomaat. 
Waarom extra pakjesautomaat in Ronse? 
Stijgende vraag van de consument om pakjes via deze lockers te ontvangen: e-commerce  

- Geen mislukte leveringen 
- Eén ophaalpunt 
- Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 bezoekers van de pakjesautomaat ook aansluitend een winkel 

bezoekt die vlakbij is gelegen. 
- Milieuvriendelijk alternatief voor thuisleveringen 

Groene Bpost pakjesautomaat: nieuw 
Bpost heeft een nieuwe pakjesautomaat ontworpen die snel kan geïnstalleerd worden aangezien geen 
elektriciteit of verankering nodig is. De pakjesautomaat is compact, modulair en werkt op zonne-
energie. 1 pakjesautomaat telt 13 lockers. 
Afmetingen: 
Hoogte: 2,03m 
Breedte:1m 
Diepte:0,62m  
Gebruik pakjesautomaat 
De pakjesautomaat kan gebruikt worden om ofwel een pakje op te halen ofwel een pakje terug te 
sturen. De consument dient de app van Bpost te downloaden om de pakjesautomaat te gebruiken. 
Momenteel wordt bekeken of lokale handelaars deze lockers ook kunnen gebruiken als een klant ene 
bestelling wenst op te halen na sluitingstijd van de winkel. Er loopt momenteel een experiment in 
Antwerpen dus verwacht wordt dat dit snel zal kunnen geïmplementeerd worden. 
Voorstel stad Ronse 
Bpost stelt voor om 2 of 3 pakjesautomaten te voorzien, liefst ergens op een centrale plaats in het 
centrum. Gezien de noodzaak aan extra lockers in Ronse, wenst Bpost deze pakjesautomaten geheel 
kosteloos te plaatsen.  

Adviezen/visum 
De dienst lokale economie wenst dit voorstel van Bpost gunstig te adviseren. E-commerce is er nu 
eenmaal en kunnen we ook niet meer tegenhouden. De nieuwe groene pakjesautomaten van Bpost 
zijn compact en de installatie vereist geen ingrepen in het openbaar domein voor het voorzien van 
elektriciteit. Aangezien de pakjesautomaat in de nabije toekomst ook kan gebruikt worden door de 
lokale handelaars denk ik dat dit een win-win kan zijn. Bovendien is gebleken dat 25% van de 
gebruikers van een pakjesautomaat ook een winkel bezoekt wat positief is. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de gratis plaatsing van 2 milieuvriendelijke pakjesautomaten van 
Bpost in het centrum 
Artikel 2: 
De juiste locatie voor het plaatsen van deze pakjesautomaten te bekijken met de betrokken 
stadsdiensten 
 

Vrije tijd 
6. Verslag algemene vergadering Stedelijke Adviesraad voor Jeugd (Kennisname) 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 
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Verslag van de Algemene Vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd dd° 3 april 202. 

Feiten/context/motivering 
Het verslag van de algemene vergadering dd° 3 april 2021 werd op de algemene vergadering van de 
Stedelijke Adviesraad voor Jeugd van 8 mei goedgekeurd. 

Voordracht 
CBS 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor 
Jeugd van 3 april 2021. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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