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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Streekwerking – Eindrapport overlegorgaan Meetjesland. – Goedkeuring;
2. GIS-samenwerkingsovereenkomst met de provincie. – Goedkeuring;
3. Gemeentepersoneel: Arbeidsreglement. – wijzigen en actualiseren;
4. Subsidiereglement kleine landschapselementen. – Goedkeuring;
5. Gemeentelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Definitieve vaststelling;
6. Gemeentelijke toelage voor de plaatsing van hemelwaterputten;
7. PRUP ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’. – Advies;
8. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van het aanbrengen van een overlangse wegmarkering en het invoeren van
parkeerverbod in de Bisdomstraat. – Gemeenteweg;
9. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van een parkeer- en stilstaanverbod in de Hontseindestraat – Gemeenteweg;
10. Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
ter gelegenheid van parkeer- en stilstaanverbod in de Dorpsstraat ter hoogte van de
Vlamingstraat Gewestweg;
11. OCMW – Jaarrekening 2013. – Aktename;
12. Gemeente. – Jaarrekening 2013. – Vaststelling;
Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
13. Trekkingsrechten 2014 Plattelandsfonds;
14. Gemeentelijk Onderwijs: graadsklassen in de gemeenteschool in Watervliet;
15. Gemeentelijk Onderwijs: renovatie school Watervliet, containers in Sint-Laureins en Watervliet;
16. Eerstestraat: verhogen van de verkeersveiligheid;
17. Brandweerhervorming: financiële impact voor Sint-Laureins.
--------------Eerste voorwerp: Streekwerking – Eindrapport overlegorgaan Meetjesland. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20.06.2013 betreffende streekwerking – oprichten van
een Overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking: goedkeuring;

Gelet op het collegebesluit dd. 14.03.2014 betreffende oprichting dienstverlenende vereniging
(DVV) Meetjesland – goedkeuring principes organogram en financiële bijdrage;
Gelet op het collegebesluit dd. 04.04.2014 betreffende streekwerking – principieel akkoord
verdere ondersteuning vzw Streekplatform+;
Gelet op het eindrapport overlegorgaan Meetjesland, versie mei 2014, goedgekeurd tijdens het
burgemeestersoverleg van 10.05.2014 met daarin als belangrijkste punten:
- De beslissing tot stopzetting van de piste oprichten Dienstverlenende vereniging;
- Het akkoord tot doorstart van de vzw met aangepast takenpakket;
Gelet op de mail dd. 14.05.2014 van het Streekplatform+ Meetjesland met het verzoek om dit
eindrapport ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in juni;
Gelet op de bespreking van het eindrapport overlegorgaan Meetjesland in de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking dd. 05.06.2014. Er werd een gunstig
advies verleend met toevoeging van opmerkingen;
Gelet op het decreet dd. 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 25 en volgende;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie deelt mede dat dit eindrapport
inhoudelijk werd besproken door de Gemeenteraadscommissie. De bespreking in een kleine
commissie werd als positief ervaren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Streekwerking. – eindrapport
Overlegorgaan Meetjesland: Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het eindrapport overlegorgaan Meetjesland, versie mei 2014, wordt goedgekeurd.
Volgende opmerkingen worden toegevoegd:
Streekontwikkeling moet een extra basisprincipe worden waarvan de doelstellingen duidelijk
moeten omschreven worden alsook de concrete invulling ervan
Bij de invulling dient men rekening te houden met o.a.: streek- en plattelandsontwikkeling,
projecten in verband met streekontwikkeling en de behandeling van thema’s zoals mobiliteit,
toerisme, energie, enz…
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Streekplatform+ Meetjesland,
Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo.
--------------Tweede voorwerp: GIS-samenwerkingsovereenkomst met de provincie. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor ICT;
Overwegende dat, zowel de burger als de hogere instanties, steeds meer verwachten dat via de
gemeentediensten, informatie digitaal verwerkt en aangeleverd wordt;
Overwegende dat het digitaliseren van het vele kaartmateriaal een tijdrovende bezigheid is en
het gemeentepersoneel deze taak er niet zomaar kan bijnemen;
Gelet op het collegebesluit dd. 24.05.2013 betreffende het principe akkoord om beroep te doen
op een GIS-coördinator die de provincie ter beschikking stelt op basis van 10 werkdagen per jaar;
Gelet op het ontwerp van GIS-samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op de info-vergadering dd. 07.04.2014;
Overwegende dat de kostprijs voor de terbeschikkingstelling op jaarbasis 3.800 euro bedraagt à
rato van 9 dagen per jaar;
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden met de eerstvolgende
budgetwijziging dienstjaar 2014;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie is akkoord dat de gemeente moet
meegaan
met
de
digitale
informatisering.
Ze
is
tevreden
dat
hiervoor
een
samenwerkingsovereenkomst met de provincie wordt aangegaan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “GIS-samenwerkingsovereenkomst met
de provincie. - Goedkeuring”;

Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De GIS-samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Laureins en de provincie OostVlaanderen wordt goedgekeurd volgens de tekst in bijlage.
Art.2.- De nodige kredieten zullen voorzien worden met de eerstvolgende budgetwijziging dienstjaar
2014.
Art.3.- De overeenkomst vangt aan op 01 september 2014 voor een periode van twee jaar,
stilzwijgend te verlengen voor telkens één jaar.
Art.4.- Eén exemplaar van de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst wordt overgemaakt aan
het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en aan de financiële dienst.
--------------Derde voorwerp: Gemeentepersoneel: Arbeidsreglement. – Wijzigen en actualiseren.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor personeel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 31.05.2012 waarbij het arbeidsreglement van het
statutair, contractueel en gesubsidieerd contractueel personeel tewerkgesteld binnen de gemeente
Sint-Laureins, wordt goedgekeurd;
Overwegende dat ingevolge indiensttreding van nieuwe personeelsleden en aanpassing
uurroosters van reeds in dienst zijnde personeelsleden, Bijlage 1 – uurroosters en Bijlage 2 –
glijdende werktijdregeling, dient te worden geactualiseerd en gewijzigd;
Overwegende dat ingevolge de nieuwe legislatuur, artikel 134: samenstelling Bijzonder
Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité dient geactualiseerd te worden;
Gelet op de besprekingen door het Managementteam dd. 27.05.2014;
Gelet op de besprekingen door het Gezamenlijk Bijzonder Onderhandelingscomité met de
gemeente Kaprijke dd. 02.06.2014;
Gelet op de besprekingen door het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 02.06.2014;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. –
Arbeidsreglement. – Actualiseren en wijzigen”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het arbeidsreglement van het statutair, contractueel en gesubsidieerd contractueel personeel
tewerkgesteld binnen de gemeente Sint-Laureins, goedgekeurd door de gemeenteraad op
31.05.2012, wordt gewijzigd en geactualiseerd. Het betreft in casu:
Artikel 134: Samenstelling van de leden van het Bijzonder Onderhandelingscomité en Hoog
Overlegcomité
Bijlage 1: Uurroosters
Bijlage 2: Glijdende werktijdregeling
Art.2.- De aanpassingen worden overgemaakt aan volgende diensten:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Toezicht op de Sociale Wetten – Directie
Gent West, Savaanstraat 11/002, 9000 Gent
FOD Sociale Zekerheid – Sociale Inspectie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/002, 9000 Gent
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Toezicht op het Welzijn op het Werk,
Ketelvest 26/002, 9000 Gent
Art.3.- Aan elk personeelslid worden de aanpassingen overgemaakt.
--------------Vierde voorwerp: Subsidiereglement kleine landschapselementen. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;
Gelet op de grote waarde van het landschap in Sint-Laureins zowel van het poldergebied als
van het gedeelte ten zuiden van het Leopoldkanaal;
Gelet op de noodzaak van het behoud en de bescherming van het landschap en de natuur in
onze gemeente, dat de aanplanting van bomen, hagen, houtkanten en hoogstamboomgaarden hiertoe

een belangrijke bijdrage kan leveren, dat deze kleine landschapselementen tevens een belangrijke
ecologische waarde hebben en de biodiversiteit doen toenemen;
Gelet op het advies van de milieuraad dd. 13 mei 2014. De lijst van soorten die voor subsidie in
aanmerking komen is gebaseerd op de lijst van streekeigen boom- en struiksoorten, zoals door het
schepencollege goedgekeurd in zitting van 22.12.2010. Op advies van de milieuraad werden daar nog
Notelaar en Lijsterbes aan toegevoegd. Zie hiervoor het collegebesluit dd. 06.06.2014;
Gelet op de actie 145: “Studie van een subsidiereglement voor de aanplanting van streekeigen
boom- en plantsoorten en groenschermen”, zoals opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat er de laatste decennia heel wat bomen en struiken zijn verdwenen;
Overwegende dat een subsidie een positieve stimulans is om meer kleine
landschapselementen aan te planten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie vindt het een positieve manier van
samenwerking in dit dossier. Ook de bespreking in de milieuraad wordt als positief ervaren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Subsidiereglement kleine
landschapselementen. Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Hoofdstuk 1: algemene bepalingen.
Artikel 1. definities:
In dit besluit wordt het volgende verstaan voor volgende begrippen:
1. Kleine landschapselementen: hieronder verstaan we lijnvormige beplantingen en hoogstammige
fruitboomgaarden.
2. Lijnvormige beplantingen: een klein landschapselement dat gekarakteriseerd wordt door de
langwerpige vorm, hiertoe wordt gerekend: haag, haagkant, houtkant en bomenrij.
- haag of haagkant: aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal
onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden; de mate van onderhoud bepaalt of
de term haag (frequent onderhoud), dan wel haagkant (minimaal onderhoud) wordt gebruikt.
- houtkant: aanplanting van houtige gewassen waarvan de exploitatie bestaat uit het periodiek
kappen van de gewassen tot aan de grond; door het natuurlijk opslagvermogen van het hout
worden dan op de strook nieuwe loten gevormd.
- bomenrij: een opeenvolging van bomen (opgaande of knotbomen) die in een rechte lijn zijn
geplaatst.
3. Hoogstammige boom: de stamhoogte van de boom is minstens 2 meter.
4. Landelijk gebied: volgende bestemmingen overeenkomstig het gewestplan “Eeklo-Aalter” (KB
24.03.1978), of ruimtelijke uitvoeringsplannen: agrarische gebied, landschappelijk waardevol agrarisch
gebied , natuurgebied, parkgebied.
5. Polder: het gedeelte van Sint-Laureins ten noorden van het Leopoldskanaal
6. Meetjesland: het gedeelte van Sint-Laureins ten zuiden van het Leopoldskanaal.
7. Streekeigen boom- en struiksoorten:
Soort
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
naam
Veldesdoorn
Gewone esdoorn
Zwarte els
Ruwe Berk
Zachte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Rode kornoelje
Gewone hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Beuk
Gewone es
Hulst

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium

Perceelsranden
open landschap
en op dijken

x

x
x

Polder
Rond erven

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bijen-vriendelijke
soorten
x
x

x
x
x

x

Juglans regia
Notelaar
x
x
Populus canescens
Grauwe abeel
x
x
Populus x canadensis*
Canadapopulier*
x
x
Prunus avium
Zoete kers
x
Prunus spinosa
Sleedoorn
x
x
Quercus robur
Zomereik
x
Rhamnus frangula
Spork of Vuilboom
x
Rosa canina
Hondsroos
x
x
Salix spec.**
Wilg **
x
Sambucus nigra
Vlier
x
Sorbus aucuparia
Lijsterbes
x
x
Tilia platyphyllos
Zomerlinde
x
Ulmus minor
Veldiep
x
x
Viburnum opulus
Gelderse roos
x
*Van de Canadapopulier vragen we volgende oude cultivars te nemen: “serotina”,
“serotina de Champagne”, “serotina Bleu D’Eksaarde”, “Marilandica” of “Regenerata”
** Van de Wilg vragen we volgende soorten of hun kruisingen:
Geoorde wilg:
Salix aurita
Waterwilg of Boswilg: Salix caprea
Grauwe wilg:
Salix cinerea
Kraakwilg:
Salix fragilis
Schietwilg:
Salix alba
Amandelwilg:
Salix triandra
Katwilg:
Salix viminalis
Soort
Meetjesland
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
Perceelsranden
Rond erven
naam
open landschap
Acer campestre
Veldesdoorn
x
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoorn
x
Alnus glutinosa
Zwarte els
x
x
Betula pendula
Ruwe Berk
x
x
Betula pubescens
Zachte berk
x
x
Carpinus betulus
Haagbeuk
x
Castanea sativa
Tamme kastanje
x
Cornus sanguinea
Rode kornoelje
x
Corylus avellana
Gewone hazelaar
x
x
Crataegus monogyna
Eenstijlige meidoorn
x
x
Fagus sylvatica
Beuk
x
Fraxinus excelsior
Gewone es
x
x
Ilex aquifolium
Hulst
x
Juglans regia
Notelaar
x
x
Populus canescens
Grauwe abeel
x
x
Populus
x
Canadapopulier*
x
x
canadensis*
Prunus avium
Zoete kers
x
Prunus spinosa
Sleedoorn
x
x
Quercus robur
Zomereik
x
x
Rhamnus frangula
Spork of Vuilboom
x
x
Rosa canina
Hondsroos
x
Salix spec.**
Wilg**
x
x
Sambucus nigra
Vlier
x
Sorbus aucuparia
Lijsterbes
x
x
Tilia platyphyllos
Zomerlinde
x
Ulmus minor
Veldiep
x
x
Viburnum opulus
Gelderse roos
x
*Van de Canadapopulier vragen we volgende oude cultivars te nemen: “serotina”,
“serotina de Champagne”, “serotina Bleu D’Eksaarde”, “Marilandica” of “Regenerata
** Van de Wilg vragen we volgende soorten of hun kruisingen:

x
x
x
x
x
** alle soorten
x
x

Bijen-vriendelijke
soorten
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
** alle soorten
x
x

Geoorde wilg:
Salix aurita
Waterwilg of Boswilg: Salix caprea
Grauwe wilg:
Salix cinerea
Kraakwilg:
Salix fragilis
Schietwilg:
Salix alba
Amandelwilg:
Salix triandra
Katwilg:
Salix viminalis
Opmerking: Ingevolge het Ministerieel besluit dd. 13/04/1994, houdende rangschikking als landschap
van een deel van de Graaf Jansdijk en een gebied te noorden en te zuiden van de dijk, is het
verboden bomen en struiken aan te planten behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming
vanwege de Vlaams Minister of zijn gemachtigde. In afwijking hiervan is het toegelaten Zwarte els en
knotwilgen aan te planten langs de perceelsgrenzen.
Variëteiten hoogstammige fruitbomen : in de Polder én het Meetjesland
Appel

Peer

Astrakan Blanc (Sukaad of ijsappel)
Belle de Boskoop
Belle fleur de France
Berglander
Berglander
Bloeming
Court Pendu (Rode -, Grauwe-, Groene-)
Dubbele Belle-Fleur
Fransche Ranke
Jacques Lebel
James Grieve
Keuleman
Krappe kruin
Lombarts Calville
Oogstappel Transparennte Blanche
Peerinne of Pareining
Pladei
Rambour d’ été (Zomer rambour, -streping)
Rambour d’automne
Rambour d’hiver (Harde Streping-)
Reine de Reinettes
Reine des Reinettes (Mastelappel)
Reinette d’Angleterre
Sterappel
Sterappel
Transparent de Croncels
Trezeke Meyers
Bruine Kriekpeer
Clapp’s favourite
Conférence
Dijzeling (Zomerkeizerin)
Dijzeling Smet
Gendarmen
Kraaipeer
Légipont
Poire Seigneur
Pompeer
Ratioenpeer
Saint-Rémy
Sleidingse keizerin
Suikerpeer
Vroege Proosten (Proostpeer)
Wijnpeer (Calebasse à la Reine)
Winterkeizerin

Witte Kriekpeer
Bigareau (Late -)
Bigareau esperen
Bigareau Napoleon
Bigareau Noir d’Espagne
Boterkers
Brugse kortsteel
Early Rivers
Harde vellen
Hedelfinger Riesenkirche
Kordia
Schneider späte Knorpelkirsche
Kriek
en Brugse kortsteel
Amarellen (A)
Dikke Waalse (A)
Griotte du Nord
Kelleris
Kleine Waalse (A)
Morel
Pruim
Altesse simple
Anna Späth
Belle de Louvain
Bleu de Belgique
Mirabelle De Nancy
Monsieur Hatif
Pamelse Datjes
Queen Victoria
Reine Claude Crottéé
Reine Claude d’Althan
Reine Claude d’Oullins
Reine Claude Verte
Artikel 2. De aanplanting van een klein landschapselement wordt door de gemeente gesubsidieerd
mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Het perceel waarop de aanplanting gebeurt, is gelegen in de gemeente Sint-Laureins in het
landelijk gebied.
- De aanplanting gebeurt op één of meerdere kadastrale percelen op grondgebied van de
gemeente. Er wordt geen susbidie gegeven in wegbermen gelegen langs de openbare weg.
- De aanplanting gebeurt met één of meerdere plantensoorten die voorkomen in de lijst van
streekeigen boom- en struiksoorten, zoals opgenomen in artikel 1, enerzijds voor het gedeelte
van de Polder en anderzijds voor het gedeelte van het Meetjesland.
- Land-of tuinbouwers (hoofdberoep of bijberoep) kunnen enkel een subsidie bekomen voor de
aanplanting van kleine landschapselementen in het open landschap en op dijken, maar niet op
erven.
Artikel 3: De gemeente geeft geen subsidie daar waar ingevolge de afgifte van een
stedenbouwkundige vergunning, een milieuvergunning of een andere vergunning een
beplantingsvoorwaarde of een heraanplanting is opgelegd als voorwaarde.
Artikel 4. De toelage wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het
verrichten van de aanplanting waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De aanvrager dient tot één van
volgende categorieën te behoren:
- Particulier
- Land- of tuinbouwer (in hoofdberoep of bijberoep)
Artikel 5. De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen conform alle
bestaande wetten, besluiten, regelgeving en gebruiken.
Artikel 6. De aanvraag tot subsidie wordt ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen,
minstens 1 maand vóór de aanvang van de werken.
De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten:
- naam, hoedanigheid, adres en rekeningnummer van de aanvrager.
- schets (kadaster) met aanduiding van de uit te voeren werken.
- kadastrale gegevens.
- beschrijving van de aard van de werken:
Kers

* aanplanting haag, houtkant, bomenrij of fruitbomen, met vermelding van het aantal per
plantensoort.
* maand waarin de werken worden uitgevoerd.
Artikel 7. Na de aanvraag doet het gemeentebestuur op basis van de beschikbare informatie een
voorlopige toekenning van de toelage. Aan de toekenning kunnen door het college nadere condities
worden verbonden met betrekking tot soortensamenstelling of uitvoeringswijze.
Artikel 8..De aanvrager aan wie de toelage is toegekend bericht het gemeentebestuur ten laatste op
15 juni van het kalenderjaar dat volgt op de aanvraag,van de voltooiing van de aanplanting, zoniet
vervalt de toegekende toelage.
Artikel 9. Het gemeentebestuur kan de uitvoering ter plaatse controleren alvorens over te gaan tot
uitbetaling.
Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig is gebeurd kan de toelage bij beslissing van het college
verminderd, uitgesteld of gewijzigd worden.
Artikel 10. De subsidie wordt beperkt tot een maximum bedrag van 200 euro per aanvrager per
kalenderjaar.
Hoofdstuk 2. Aanplanting van lineaire elementen of boomgaarden.
Artikel 11. De subsidie wordt enkel verleend voor aangeslagen plantsoen. Het plantsoen dient te
worden aangeplant in de periode van 1 november tot en met 31 maart.
Artikel 12. De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal gedurende 10 jaar op dezelfde plaats
behouden te blijven. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde
plantsoen binnen die periode is niet toegestaan.
Artikel 13. Voor de aanplantingen kunnen volgende toelagen verstrekt worden:
* Voor een haag, haagkant of houtkant: 75 % van de aankoopprijs op factuur
- De aanplanting dient een totale lengte van minimaal 10 meter te hebben.
- De plantafstanden zijn: 0.3 tot 0.5 meter in hagen en haagkanten en 1 meter in houtkanten.
- Het plantgoed moet een hoogte hebben van minstens 60 cm.
De hagen, haagkant of houtkant dient op minstens 0,5 meter geplant te worden van de
perceelsgrens.
* Een bomenrij:
- Voor de aanplanting van hoogstammig beworteld plantgoed: 75 % van de aankoopprijs op
factuur
-Voor de aanplanting van hoogstammig niet bewortelde poten (zonder factuur): € 4/boom
- Het plantgoed moet een stamomtrek hebben van minstens 6 tot 8 centimeter.
- De plantafstand in een bomenrij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen en 5
tot 7 meter voor knotbomen.
- De aanplanting van een bomenrij betreft minstens 10 bomen.
- Voor hoogstammige fruitbomen: 75 % van de aankoopprijs op factuur
- De aanplant van fruitbomen betreft minstens 8 bomen.
- Alleen hoogstammige fruitbomen worden gesubsidieerd.
De bomenrijen of hoogstammige fruitbomen worden op minstens 2 meter van de perceelsgrens
geplant.
Voor fruitbomen en beworteld plantgoed (zowel bomen als hagen, haagkanten en houtkanten)worden
alleen subsidies verleend wanneer een factuur met soortbeschrijving en aantallen kan voorgelegd
worden, zoniet wordt de subsidie niet uitbetaald. De factuur dient ook duidelijk gedateerd te zijn na de
voorlopige goedkeuring gekregen van het gemeentebestuur.
Alleen voor niet bewortelde poten wordt een subsidie uitbetaald van €4/boom, mits voldaan wordt aan
alle andere voorwaarden.
Hoofdstuk 3. Slotbepaling.
Artikel 14. Wanneer de kredieten zoals voorzien in het goedgekeurd budget van de gemeente voor
een bepaald kalenderjaar zouden overschreden worden, wordt de aanvraag voor behandeling
overgedragen naar het volgend kalenderjaar.
Artikel 15. Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.
--------------Vijfde voorwerp: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater. – Definitieve vaststelling.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor Ruimtelijke
Ordening;
Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk
afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd op 22.12.2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 tot definitieve goedkeuring van de
gewijzigde
gewestelijke
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, in werking getreden op
01.01.2014;
Gelet op art. 2.3.2 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat bepaalt dat indien de
Vlaamse regering een gewestelijke stedenbouwkundige verordening vaststelt, de gemeenteraad uit
eigen beweging of binnen de termijn die door de Vlaamse regering wordt opgelegd, de bestaande
gemeentelijke verordening in overeenstemming brengt met de voorschriften van de door de Vlaamse
regering vastgestelde stedenbouwkundige verordeningen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening door de gemeenteraad op 20.03.2014;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
van 16.05.2014;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Gecoro van 20.05.2014;
Gelet op de voorliggende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van
huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van
hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, die in overeenstemming is met
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, en die ten opzichte van het
ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening werd aangepast aan de adviezen van de
Gecoro en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare
riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater. –
Definitieve vaststelling”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater,
de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden
afvoer van afvalwater en hemelwater wordt definitief vastgesteld.
Art.2.- Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de
stedenbouwkundige verordening voor goedkeuring opgestuurd naar de Deputatie, samen met een
afschrift van dit gemeenteraadsbesluit en het volledige advies van de Gecoro.
Art.3.- Het volgende gemeenteraadsbesluit wordt opgeheven:
Het gemeenteraadsbesluit van 22.09.2005 inzake de definitieve vaststelling van de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting
op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de gescheiden afvoer van afvalwater en
hemelwater
--------------Zesde voorwerp: Gemeentelijke toelage voor de plaatsing van hemelwaterputten.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor Ruimtelijke
Ordening;
Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lozing van huishoudelijk
afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering, de afkoppeling van hemelwater en de
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, goedgekeurd door de gemeenteraad op
22.09.2005, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 22.12.2005 en in werking getreden op
09.02.2006;
Gelet op het subsidiereglement voor het plaatsen van hemelwaterputten, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23.02.2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van de
gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, in werking getreden op 01.01.2014;
Overwegende dat de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening bepaalt dat bij de
nieuwbouw of herbouw van een eengezinswoning, de plaatsing van een hemelwaterput met een
inhoud van minimaal 5.000 liter verplicht is;
Overwegende dat het niet wenselijk is dat de gemeente een subsidie toekent voor zaken die
door de Vlaamse overheid worden opgelegd;
Overwegende dat de opvang en het hergebruik van hemelwater wel zinvol zijn om wateroverlast
te beperken bij hevige regenbuien, en dat de gemeente het plaatsen van hemelwaterputten met een
grotere inhoud dan verplicht, wil stimuleren;
Overwegende dat een subsidieregeling wordt behouden voor hemelwaterputten, maar dat er
slechts een subsidiebedrag wordt toegekend voor de waterinhoud boven de 5.000 liter;
Gelet op de bespreking op de Gecoro op 20.05.2014;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentelijke toelage voor het
plaatsen van hemelwaterputten”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeentelijke toelage voor het plaatsen van hemelwaterputten wordt goedgekeurd als
volgt:
Art. 1.- Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van één of meer
hemelwaterputten met een totale inhoud van minimaal 5.000 liter verplicht.
Art. 2.- Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de
mate van het mogelijke worden herbruikt.
Installatievoorschriften:
1° het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van
een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 3 aftappunten in
woningen en 1 aftappunt in niet-woningen.
2° Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het
leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.
Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater
en drinkwater ofwel dient leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel
van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk.
3° De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of een
buffervoorziening als die aanwezig of verplicht is overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Art. 3.- Het gemeentebestuur verleent binnen de perken van de jaarlijkse op het budget
voorziene en goedgekeurde kredieten een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput
onder de volgende voorwaarden:
- de premie wordt verleend voor bestaande woningen en voor nieuwbouw woningen;
- de premie is onafhankelijk van de kostprijs van de installatie en kan slechts éénmaal per
woning worden toegekend, hetzij aan de eigenaar, hetzij aan de huurder mits de
toestemming van de eigenaar of aan enige andere houder van zakelijk recht;
- voor appartementsgebouwen kan evenwel per geplaatste hemelwaterput éénmaal een
premie toegekend worden, maar het aantal premies is beperkt tot het maximum van de in
de stedenbouwkundige vergunning toegelaten aantal woongelegenheden;
- er wordt één premie per woning toegekend.
Art. 4.- De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt 5,00 euro / 100 liter waterinhoud van
de te plaatsen hemelwaterput en per woning, voor de waterinhoud boven de 5.000 liter. De
premie bedraagt maximaal 250 EUR.
Art. 5.- De installaties moeten een permanent en definitief karakter hebben en uitgevoerd zijn
conform de voorschriften van artikel 2.
Art. 6.- De hemelwaterput moet gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen.
Art. 7.- De aanvraag voor de betoelaging wordt bij het gemeentebestuur ingediend op het
daartoe bestemde formulier, ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op de factuurdatum.

Art. 8.- De toelage wordt uitbetaald na controle door bevoegd gemeentepersoneel en na
voorlegging van de vereiste facturen met betrekking tot de geïnstalleerde hemelwaterput.
Art. 9.- Dit subsidiereglement is van toepassing op installaties die uitgevoerd zijn vanaf 1 juli
2014.
Art. 2.- Er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor hemelwaterputten die geplaatst werden vóór
de inwerkingtreding van dit reglement. Op basis van facturen van vóór 1 juli 2014 kan nog een
subsidie verkregen worden van 2,50€ / 100 liter met een maximum van 250 €. Deze aanvragen
kunnen ingediend worden tot ten laatste 30 juni 2015.
Art.3.- Het volgende gemeenteraadsbesluit wordt opgeheven vanaf 1 juli 2014:
- Het gemeenteraadsbesluit van 23.02.2006 inzake de gemeentelijke toelage voor het plaatsen
van hemelwaterputten.
--------------Zevende voorwerp: PRUP ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor Ruimtelijke
Ordening;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 10.10.2010 tot
opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de inplanting van windmolens in
de zoekzone Maldegem-Eeklo;
Overwegende dat het PRUP mogelijkheden schept tot het opwekken van hernieuwbare
energie, en dat bij realisatie van het volledige windpotentieel in de provincie alle Oost-Vlaamse
gezinnen voorzien zullen kunnen worden van groene stroom uit windenergie;
Gelet op het collegebesluit van 24.05.2013 naar aanleiding van de plenaire vergadering over
het voorontwerp PRUP ‘Concentratiezone voor windturbines Maldegem-Eeklo’, waarbij het college
een gunstig advies uitbracht, op voorwaarde dat op korte termijn gestart wordt met de opmaak van
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de inplanting van groot- en middenschalige windturbines verbiedt in
het deel van de gemeente Sint-Laureins dat niet is opgenomen in het voorliggend PRUP;
Gelet op het besluit van de provincieraad van 26.03.2014 tot voorlopige vaststelling van het
ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’;
Overwegende dat het ontwerp PRUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 25
april 2014 tot en met 23 juni 2014;
Overwegende dat het ontwerp PRUP de mogelijkheid schept voor de plaatsing van
grootschalige windmolens in een dubbele lijnopstelling tussen Maldegem en Kaprijke in het gebied
van de infrastructuurbundel gevormd door de N49, hoogspanningsleidingen en Schipdonkkanaal;
Overwegende dat het ontwerp PRUP een concentratiezone voorziet voor windmolens, daarrond
een 800m brede zone voor landschappelijk begeleidende maatregelen, en daarrond een 5km brede
uitsluitingszone waarin middelgrote en grootschalige windmolens verboden zijn;
Overwegende dat de concentratiezone voor windmolens op korte afstand gelegen is van de
woonclusters Celie en Boterhoek;
Overwegende dat de provincie tegelijk met de opmaak van dit RUP beslist heeft om in te zetten
op een herverdeling van de lusten en lasten verbonden aan de plaatsing van grote windmolens (via
rechtstreekse participatie, een Omgevingsfonds voor maatregelen inzake landschapsopbouw), en een
draagvlakmodel heeft uitgewerkt;
Overwegende dat het PRUP de volgende stedenbouwkundige voorschriften bevat die een
impact hebben op de omwonenden:
- Algemene bepalingen §5: In elke cluster wordt door de exploitanten van de windturbines een
gezamenlijk aanspreekpunt georganiseerd, waar omwonenden en belanghebbenden terecht
kunnen met vragen en opmerkingen. Tijdens de eerste vijf jaar van gebruik van een
windturbine wordt minstens éénmaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd waarvoor
omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd worden en waar informatie verstrekt wordt
over de productie en de werking van de windturbines in de cluster.
- Art. 1 Zone voor windturbines §4: Binnen deze zone zijn constructies en gebouwen met
binnenruimtes waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat de slagschaduw van een
bestaande, in gebruik zijnde windturbine er hinder zal veroorzaken, niet toegelaten indien de
te verwachten effectieve slagschaduw meer bedraagt dan volgens de vigerende regelgeving
toegelaten.

Overwegende dat het eerst genoemde voorschrift moet garanderen dat de omwonenden
voldoende worden geïnformeerd over de windturbines en de kans krijgen om in overleg te gaan met
de exploitanten ervan;
Overwegende dat het tweede voorschrift de bedoeling heeft om hinder door slagschaduw in
nieuwe constructies te vermijden, overwegende dat een aantal woningen en landbouwbedrijven op het
grondgebied van Sint-Laureins gelegen zijn binnen de zone voor windturbines, maar dat niet duidelijk
is hoe de vergunningverlenende overheid moet oordelen of er ‘redelijkerwijze mag verwacht worden
dat de slagschaduw er hinder zal veroorzaken’;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “PRUP Windlandschap EekloMaldegem. – Advies”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem, mits rekening wordt gehouden met de volgende
opmerkingen:
Er wordt verwacht dat de woonclusters Celie en Boterhoek hinder zullen ondervinden van de te
plaatsen windmolens, wegens de korte afstand tot de zone voor windmolens. Er wordt gevraagd
dat er zoveel mogelijk maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de lasten voor
de omwonenden, bv. extra inspraakmogelijkheden voor omwonenden ten opzichte van nietomwonenden bij participatie, overleg met omwonenden bij de uitvoering van
landschapsopbouw...
Er wordt gevraagd om geen windmolens in te planten ten noorden van de N49, tussen de SintLaureinsesteenweg en de Maroyendam, wegens de grote concentratie aan woningen net ten
noorden hiervan (Boterhoek).
ste
Art. 1 §4, 1 alinea, heeft de bedoeling om hinder door slagschaduw in nieuwe constructies te
vermijden. Het is echter niet duidelijk hoe de vergunningverlenende overheid moet oordelen of er
‘redelijkerwijze mag verwacht worden dat de slagschaduw er hinder zal veroorzaken’. Dit moet
worden verduidelijkt, opdat dit kan worden toegepast bij de vergunningverlening.
Er wordt opnieuw gevraagd dat op korte termijn gestart wordt met de opmaak van een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan dat de inplanting van groot- en middenschalige windturbines verbiedt in het deel
van de gemeente Sint-Laureins dat niet is opgenomen in het voorliggend ontwerp PRUP
‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt aangetekend verzonden naar de Provinciale Commissie
voor Ruimtelijke Ordening, W.Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------Achtste voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg ter gelegenheid van het aanbrengen van een overlangse wegmarkering
en het invoeren van het parkeerverbod in de Bisdomstraat – Gemeenteweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van
16.03.1968;
Gelet op het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en wijzigingen, in het bijzonder artikels 70 en 72;
Gelet op het M.B. van 11.10.1976 en wijzigingen houdende de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Overwegende dat in de bocht van de Bisdomstraat regelmatig voertuigen staan geparkeerd of
stilstaan, en dat deze het zicht beperken van de andere automobilisten;
Overwegende dat bij wijze van proefopstelling bijkomende parkeerplaatsen werden gecreëerd
ter hoogte van het Cultureel Centrum De Meet;

Overwegende dat het aangewezen is om maatregelen te treffen die het parkeren en stilstaan in
de bocht ontmoedigen;
Gelet op het overleg met de Politiezone Meetjesland Centrum hierover op 15.04.2014;
Overwegende dat de politiezone adviseert om een doorlopende witte lijn aan te brengen in het
midden van de rijbaan, en het bestaand parkeerverbod (bord E1) in de bocht op te heffen;
Gelet op het advies van de politie van 28.05.2014;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreffen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
De heer Patrick De Greve, raadslid van de CD&V-fractie deelt mede dat de overlangse
wegmarkering een positief voorstel is. He creëren van parkeerplaatsen op de site van het Cultuur
Centrum De Meet is geen goed initiatief want ze worden niet gebruikt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanvullend reglement inzake de politie
op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het aanbrengen van een
overlangse wegmarkering en het wijzigen van het parkeerverbod in de Bisdomstraat –
Gemeenteweg”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Een doorlopende witte streep die de rijstroken aanduidt, wordt aangebracht in de Bisdomstraat,
vanaf het kruispunt met de Sint-Jansstraat tot aan de parkeerplaatsen bij het Cultureel Centrum De
Meet.
Art.2.- Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Bisdomstraat/Graafjansdijk aan de kant van de
pare nummers, vanaf huisnummer 13 tot aan de Zonnestraat. Het parkeerverbod wordt aangeduid
met een verkeersbord E1:
ter hoogte van Bisdomstraat 13, met een onderbord GXa
ter hoogte van Graafjansdijk 37, met een onderbord GXd
Art.3.- Huidig aanvullend reglement wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Negende voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik
van de openbare weg ter gelegenheid van een parkeer- en stilstaanverbod in de
Hontseindestraat Gemeenteweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van
16.03.1968;
Gelet op het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en wijzigingen, in het bijzonder artikels 70 en 72;
Gelet op het M.B. van 11.10.1976 en wijzigingen houdende de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Overwegende dat zich steeds meer vissers parkeren aan de Hollandersgatkreek in de
Hontseindestraat, aangezien er recent een bijkomende visclub komt vissen;
Overwegende dat de Generale Vrije Polders een dienstweg heeft net ten zuiden van de kreek,
en dat het uitrijden vanaf deze dienstweg (vooral met aanhangwagen) steeds vaker wordt belemmerd
door geparkeerde vissers;
Overwegende dat de Generale Vrije Polders vraagt om een parkeerverbod in te voeren ter
hoogte van de uitweg;
Overwegende dat deze vraag werd voorgelegd aan de politie tijdens een overleg op
15.04.2014, en dat wordt voorgesteld om een stilstaan- en parkeerverbod in te voeren ter hoogte van
de uitweg;
Gelet op het positief advies van de Politiezone Meetjesland Centrum dd. 03.06.2014;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een gemeenteweg betreft;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanvullend reglement inzake de politie
op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een
parkeer- en stilstaanverbod in de Hontseindestraat – Gemeenteweg”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Er wordt een verbod tot parkeren en stilstaan ingevoerd in de Hontseindestraat aan de
overkant van de dienstweg net ten zuiden van de Hollandersgatkreek. Het parkeer- en stilstaanverbod
wordt aangeduid met een verkeersbord E3:
- 10m vóór de dienstweg, met een onderbord GXa
- 10m voorbij de dienstweg, met een onderbord GXb
Art.2.- Huidig aanvullend reglement wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning£
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Tiende voorwerp: Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg ter gelegenheid van parkeer- en stilstaanverbod in de Dorpsstraat ter hoogte
van de Vlamingstraat – Gewestweg.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van
16.03.1968;
Gelet op het K.B. van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en wijzigingen, in het bijzonder artikels 70 en 72;
Gelet op het M.B. van 11.10.1976 en wijzigingen houdende de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Overwegende dat het zwaar verkeer regelmatig problemen ondervindt om vanuit de Dorpsstraat
de Vlamingstraat in te rijden, wanneer aan de overkant van het kruispunt voertuigen geparkeerd
staan;
Overwegende dat op 21.03.2014 een vrachtwagen het voetpad heeft stuk gereden en de
wegwijzers heeft beschadigd, omdat deze te kort door de bocht ging;
Overwegende dat het aangewezen is om in de Dorpsstraat een parkeerverbod in te voeren
tegenover de Vlamingstraat;
Gelet op het overleg met de Politiezone Meetjesland Centrum hierover op 15.04.2014;
Overwegende dat de politiezone adviseert om een parkeer- en stilstaan verbod in te voeren
(bord E3) vanaf ongeveer 10m vóór het kruispunt tot ongeveer 10m er voorbij;
Gelet op het advies van de Politiezone Meetjesland Centrum (tot op heden nog niet ontvangen);
Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een gewestweg betreft;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Aanvullend reglement inzake de politie
op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een
parkeer- en stilstaanverbod in de Dorpsstraat ter hoogte van de Vlamingstraat – Gewestweg;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Er wordt een verbod tot parkeren en stilstaan ingevoerd in de Dorpsstraat aan de zijde van de
onpare huisnummers, ter hoogte van het kruispunt met de Vlamingstraat. Het parkeer- en
stilstaanverbod wordt aangeduid met een verkeersbord E3:
ter hoogte van Dorpsstraat 115, met een onderbord GXa

net voorbij het kruispunt met de Vlamingstraat, met een onderbord GXd
ter hoogte van de meergezinswoning Dorpsstraat 121/123 (halfweg de voorgevel), met een
onderbord GXb
Art.2.- Huidig aanvullend reglement wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Elfde voorwerp: OCMW – Jaarrekening 2013. – Aktename.
-

De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Tom Lacres, voorzitter OCMW-schepen;
Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2013 van het OCMW, vastgesteld door de OCMW-raad
dd. 12.06.2014 bestaande uit: de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening, de financiële
toestand, de exploitatierekening, de investeringsrekening, de liquiditeitenrekening, de balans en de
staat van opbrengsten en kosten.
De balans vertoont een totaal van 5.956.856,35 euro.
De staat van opbrengsten en kosten vertoont een resultaat van 269.695,48 euro.
De autofinancieringsmarge bedraagt 372.519 euro.
Gelet op artikel 89 van de wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Martine Cools, raadslid van de CD&V formuleert volgende opmerkingen:
De kasprovisie en de autofinanciering is positief doordat de investeringen worden verschoven. Ze
hoopt dat in de toekomst de geplande investeringen zullen uitgevoerd worden zoals de
omgevingsaanleg en de verlichting
De aanvragen om toelagen worden deskundig opgevolgd. Er is hiervoor momenteel een betere
personeelsbezetting. Vandaar ook de stijgende loonkost;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2013 van het OCMW zoals vastgesteld door
de OCMW-raad dd. 12.06.2014;
Afschrift van deze kennisname wordt overgemaakt aan de voorzitter van het OCMW.
--------------Twaalfde voorwerp: Gemeente. – Jaarrekening 2013. – Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën. Hij bedankt de
financieel beheerder en zijn team voor het goede werk voor het opmaken van de jaarrekening. Het was
niet evident door de invoering van het nieuw boekhoudsysteem. Hij verduidelijkt de financiële toestand
van de jaarrekening:
Er is 250.000 euro minder uitgegeven op de exploitatie-uitgaven dan initieel gepland. De redenen
daarvoor zijn onder andere het niet invullen van het voorziene personeel en kleinere leninglast
350.000 euro meer inkomsten onder andere door de subsidies van het Plattelandsfonds van
217.000 euro
Bij de investeringen -3,6 miljoen euro door het niet starten van de werken in de Vlamingstraat,
Comercaatsweg, Groeneweg en Kantijnstraat
Daling van de schuld op 01.01.2014 van 8,1 miljoen euro naar 7,6 miljoen euro
Het resultaat op kasbasis bedraagt 5.374.864,54 euro;
Gezien, overeenkomstig artikel 174§1 van het gemeentedecreet, ieder gemeenteraadslid een
exemplaar van de jaarrekening voor het jaar 2013 heeft ontvangen;
Overwegende dat, uit de jaarrekening 2013 opgemaakt door de heer Fredy Van de Velde,
financieel beheerder, blijkt dat de ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2013 goed geregeld zijn
en er geen inschrijvingen voorkomen welke tot opmerkingen aanleiding geven;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie formuleert volgende opmerkingen:
Algemeen: Het nieuw boekhoudsysteem en de nieuwe werkwijze is moeilijk te bevatten. Misschien
was het nuttig geweest om in een commissie voorafgaandelijk meer uitleg te bekomen.

-

Ontvangsten uit de werking: 532.319,79 euro. Misschien is het aangewezen om beleidsmatig te
zoeken naar nieuwe inkomsten
Bij de evolutie van de belangrijke uitgaven merken we een stijging van de dotatie aan de politie en
de brandweer
Minder uitgaven personeel;
De heer Hugo Coene, schepen, begrijpt dat de nieuwe werkwijze moeilijk te bevatten is en hij is
akkoord om in de toekomst een voorafgaandelijke toelichting te geven;
Stijging van de dotatie voor de brandweer: Vanuit de provincie hebben wij een afrekening van de
kosten ontvangen voor 2009, 2010, 2011 en 2012. In het bedrag van 2013 zit een deel van deze
afrekeningskosten vervat. De normale bijdrage voor 2013 was 250.000 euro
De minder uitgaven voor personeel zijn te verklaren door de wijziging van de uren van de
bibliothecaris van 38/38 naar 19/38 en door het niet invullen van de functie van
cultuurbeleidscoördinator 19/38;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, deelt mede dat de CD&V-fractie zich zal onthouden bij de
stemming omdat niet alles in de jaarrekening duidelijk is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Jaarrekening 2013. – Vaststelling”
Gelet op de individuele stemming door handopsteking van raadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon
Onthoudingen: de heer Patrick De Greve, mevrouw Annick Willems, de heer Luc Van de Vijver,
mevrouw Martine Cools
Besluit met 10 ja-stemmen en 4 onthoudingen:
Art.1.- De jaarrekening 2013 bestaande uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening, de
financiële toestand, de exploitatierekening, de investeringsrekening, de liquiditeitenrekening, de
balans, de staat van opbrengsten en kosten, wordt vastgesteld.
Art.2.- De balans heeft een totaal van 40.143.719,02 euro
Art.3.- De staat van opbrengsten en kosten vertoont een resultaat van -859.592,70 euro.
Art.4.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie van Binnenlandse Aangelegenheden en aan
de financiële dienst.
--------------Agendapunten aangevraagd door de CD&V-fractie:
Dertiende voorwerp: Trekkingsrechten 2014 Plattelandsfonds.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
In april werd aan de gemeente het trekkingsrecht in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds
bekendgemaakt. De Vlaamse Regering kent Sint-Laureins terug een bedrag van 217.812 euro toe. De
projectvoorstellen dienen volgende maand ingediend te worden.
Vragen:
Welke projecten beoogt het College van Burgemeester en Schepenen voor 2014?
Wat zijn de resultaten van de ingediende projecten in 2013?
De heer Hugo Coene, schepen van financiën, antwoordt hierop als volgt:
Resultaten van de ingediende projecten in 2013:
Herstellen Groenstraat en Sint-Livinuspolder: 110.000 euro subsidie
Herstellen en aanpassingswerken Celiekerkweg en Moershoofdeweg: 17.812 euro
Voor deze projecten werd de verantwoording ingediend
de
Onderhoud onbevaarbare waterlopen 3 categorie met toegekende subsidie van 90.000
euro werd verlengd tot 01.07.2014 wegens nog niet voldoende kosten gemaakt.
Verantwoording in te dienen voor 01.01.2015
Volgende projecten werden ingediend op 10.06.2014:
Heraanleg voetpad en bestrating Kantijnstraat
Heraanleg voetpad Sint-Margrietestraat
Herstellen kruispunt en betonvakken Hontseindestraat

Herstellen betonvakken Riethul
Volgende projecten zijn voorzien om bijkomend in te dienen voor de deadline van 01.08 ter besteding
van het volledige bedrag aan trekkingsrechten:
de
Ruimen waterlopen 3 categorie
Watergreppels Maagd van Gent
Herstellen betonvakken en plaats van uitwijkstroken (algemene fiche)
--------------Veertiende voorwerp: Gemeentelijk Onderwijs: Graadsklassen in de gemeenteschool in
Watervliet.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Er worden in de gemeenteschool in Watervliet vanaf 1 september 2014 graadsklassen ingericht
Vragen:
Hoe ver gaat men in de organisatie van graadsklassen? Voor welke vakken worden welke
leerjaren samengezet?
Zal het voor de leerlingen en hun ouders duidelijk zijn wie de klastitularis per leerjaar/klas is?
Zijn de ouders over de organisatie van graadsklassen geïnformeerd en hoe?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen van onderwijs, antwoordt hierop als volgt:
In Watervliet worden er nog steeds 6 klassen georganiseerd, met dien verstande dat er in de
namiddag graden gevormd worden (drie graden: één en twee, drie en vier, vijf en zes) en dit voor
de muzische vakken en wereldoriëntatie. Ook lichamelijke opvoeding en godsdienst zullen samen
gegeven worden
In de voormiddag blijven taal, wiskunde en Frans steeds apart voor de leerlingen en dit met een
vaste klastitularis
De ouders worden op de hoogte gesteld wie de titularis is en hoe de organisatie er zal uitzien
volgend schooljaar via een schrijven vanuit de school. Deze brieven zijn opgemaakt en worden
meegegeven met het rapport. Alle titularissen per klas zijn gekend en men is volop bezig met het
opstellen van het lessenrooster.
--------------Vijftiende voorwerp: Gemeentelijk Onderwijs: renovatie school Watervliet, containers in SintLaureins en Watervliet.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Er zijn renovatiewerken bezig in de gemeenteschool te Watervliet. Eerder werden offerten opgevraagd
en in april werken toegewezen voor verschillende aspecten: vloeren enz…
Er worden containerklassen geplaatst in Sint-Laureins en Watervliet
Vragen:
Wat is de stand van zaken van de verbouwingswerken in de gemeenteschool te Watervliet?
Gebeurt de uitvoering van de renovatiewerken binnen het voorziene budget?
Wanneer worden de containerklassen ingericht op beide vestigingen van de gemeenteschool, zal
dit alles operationeel zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar in september?
Mevrouw Claudine Bonamie, schepen van onderwijs, antwoordt hierop als volgt:
In het 1ste leerjaar, de gang en de aanpalende bergingen werden volgende zaken
uitgevoerd:
De oude vloer werd verwijderd, geïsoleerd en nieuwe vloer werd gelegd
De oude elektriciteit werd verwijderd, nieuwe elektriciteit werd geplaatst
Deuropening van de klas werd verplaatst, dichter bij de speelplaats, waardoor het laatste
stuk van de gang nu als berging zal en kan gebruikt worden
De oude raamtegels werden verwijderd. De nieuwe ramen zijn in productie en de plaatsing is
voorzien in de zomervakantie. 2 volledige raamtegels werden dichtgemaakt. De grote ramen
in de 1ste kleuterklas bevatten reeds dubbel glas
De verwarming werd gedeeltelijk aangepast. De radiatoren zullen nog geschilderd worden
door de technische dienst.

-

Het nieuwe plafond wordt deze week geleverd en zal geplaatst worden in de zomervakantie.
Dit plafond wordt geïsoleerd.
De verlichtingsarmaturen zullen in het plafond ingebouwd worden.
Het pleisterwerk wordt deze maand nog verder hersteld.
De leerkrachten gaan zelf de klas schilderen in de eerste week van de zomervakantie.
Voor het leveren van de binnendeuren (brandwerend) is een bestek opgemaakt. De
plaatsing is voorzien in augustus.
Voor de volledige renovatie is 150.000 euro voorzien.
Werken door eigen technische dienst hebben tot op heden 14.415 euro gekost.
Dit omvat het aankopen van rijplaten en Herashekkens, het verwijderen van de oude vloer, het
plaatsen van vloerisolatie en ondervloer, het aanpassen van de raamopeningen, pleisterwerken
en de aankoop van het plafond.
Voor de werken door derden werden prijsvragen gedaan (elektriciteit, ramen, vloeren,
veiligheidscoördinatie). Deze werken werden gegund voor alle 3 de klassen en gangen en dit
voor een bedrag van 45.449 euro samen
Totaal kosten: 59.864 euro (excl. aanpassing water en verwarming, plaatsen boilertje, deuren,
verf, brandalarm)
Voor de volgende klaslokalen zal het budget voor de technische dienst niet meer zo groot zijn
omdat de aankoop van de rijplaten en Herashekkens niet meer nodig is.
Voor het leveren van de binnendeuren (branddeuren e.a.) was een bedrag geraamd voor 6
deuren, waarvan 3 branddeuren. Omdat gelijktijdig met de nieuwe deuren ook de binnendeuren
van de klassen boven de sporthal moeten vervangen worden, zal hiervoor toch wel een budget
van 10.000 euro nodig zijn.
Voor het verven van alle lokalen zal toch wel 3.000 euro nodig zijn.
Wat niet in de werken van de technische dienst is voorzien, is het inrichten van de klassen:
prikborden, schoolbord, rekken, kasten … en het plaatsen van een centraal brandalarm
Er komen enkel containerklassen voor de school in Sint-Laureins. In Watervliet is geen
plaatsgebrek. Deze containers worden al in juli geplaatst en zullen zeker bruikbaar zijn in
september.
De klas in Watervliet zal klaar zijn op voorwaarde dat de leerkrachten schilderen. De bergingen
zullen misschien nog verder afgewerkt moeten worden;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, bedankt de schepen voor de gedetailleerde uitleg.
--------------Zestiende voorwerp: Eerstestraat: verhogen van de verkeersveiligheid.
De gemeenteraad,
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Recent gebeurden drie verkeersongevallen in de Eerstestraat, waarbij telkens een auto van de weg
raakte. De bewoners uiten hun bezorgdheden hierover en vragen of verbreding van de weg kan
gebeuren conform de Calusstraat en of er acties kunnen ondernomen worden door de gemeente om
de verkeerssnelheid te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen.
Voorstel van beslissing:
Er wordt langsheen de straat langs beide zijden een verbreding met grasdallen voorzien.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, antwoordt hierop dat de Eerstestraat net iets te
smal is om mekaar te kunnen passeren, vooral vrachtverkeer.
Het verbreden kan inderdaad een goede oplossing zijn.
Gezien echter in de komende jaren een drukriolering zal worden aangelegd in de zijbermen, is het nu
niet aangewezen om over de verbreding van de straat een beslissing te nemen.
Voorlopig zal de gemeente de zijbermen op regelmatige basis versterken met gekeurd steenpuin;
Mevrouw Annick Willems, raadslid, is akkoord dat het voorstel van beslissing niet wordt
genomen maar vraagt het engagement om de verbreding van de rijweg mee te nemen in het dossier
van de aanleg van de drukriolering.
Momenteel is er onvoldoende herstel van de zijbermen.
--------------Zeventiende voorwerp: Brandweerhervorming: financiële impact voor Sint-Laureins.
De gemeenteraad,

Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, licht dit agendapunt toe als volgt:
Toelichting:
Een jaar geleden informeerde de CD&V-fractie op de gemeenteraad naar de stand-van-zaken
brandweerhervorming in de prezone Meetjesland.
Vraag:
In de prezoneraad werd een zonale verdeelsleutel bepaald als basis voor het bepalen van de
gemeentelijke dotaties. Betekent dit dat de gemeente Sint-Laureins in 2014 dubbel betaalt voor de
brandweeropdrachten gezien zij als beschermde gemeente zonder eigen korps jaarlijks ook een
forfaitaire bijdrage betaalt.
De heer Franki Van de Moere, burgemeester, schetst de huidige stand van zaken als volgt:
Momenteel bevinden wij ons nog in de situatie van de prezone en wordt dus een forfaitaire bijdrage
betaald. De start van de hulpverleningszone is gepland voor 01.01.2015. Vanaf dan zal de zonale
verdeelsleutel gehanteerd worden.
Het zonecollege is opgericht en samengesteld met een prezoneraad, een zonecommandant en een
secretaris.
De vacature voor zonecommandant is opengesteld.
Er is een bijzondere rekenplichtige in dienst via een interim contract.
Er is een schatter aangesteld voor de opmaak van een schatting van de bebouwde eigendommen.
Er bestaat een organogram Hulpverleningszone Meetjesland.
Er is een bestek opgemaakt voor het leveren van brandstof via magnetische kaart.
De begrotingscommissie is samengesteld uit de burgemeesters van de 9 gemeenten: Aalter, Eeklo,
Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem en de financieel
beheerders van deze gemeenten.
De federale dotatie staat vast.
Er was een voorstel om de zones Centrum en Meetjesland samen te voegen. Dit is door zowel de
prezoneraad Meetjesland, de Technische Commissie Meetjesland en de zone Centrum, negatief
beoordeeld. Dit zou voor Sint-Laureins een meerkost betekenen 187.483 euro.
--------------Achttiende voorwerp: Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22.05.2014.
De notulen van de vergadering van 22.05.2014, worden overeenkomstig artikel 33 van het
gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
--------------Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.45 uur.
---------------

